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Ágrip 

Miðeyrnabólga er algengt vandamál meðal ungra barna, en við þriggja ára aldur hafa 50-85% barna 

fengið miðeyrnabólgu að minnsta kosti einu sinni. Ung börn eru í meiri áhættu á miðeyrnabólgum 

vegna stöðu kokhlustar og ófullþroskaðs ónæmiskerfis. Bæði bakteríur og veirur geta verið 

sýkingavaldar, en meðal algengustu baktería eru Streptococcus pneumoniae (pneumókokkar) og 

Haemophilus influenzae.  Langflestar miðeyrnabólgur ganga yfir án inngrips á 2-14 dögum, en í 

sumum tilfellum þarf að meðhöndla þær með sýklalyfjum. Ofnotkun sýklalyfja getur hins vegar leitt til 

minnkaðs sýklalyfjanæmis, sem er orðið vandamál meðal bæði pneumókokka og H. influenzae.  

Bakteríudrepandi eiginleikar ilmkjarnaolía hafa lengi verið þekktir. Týmól er efni sem einangrað er 

úr ilmkjarnaolíum bergmyntu og basilíku. Efnið veldur röskun á frumuhimnu baktería, sem veldur því 

að hún veiklast og á endanum drepst bakterían. Bakteríudrepandi áhrifin eru háð styrk og virknitíma 

týmólsins. Þar sem týmól er rokgjarnt efni kemst það í gegnum hljóðhimnu á gufuformi. Týmól hefur 

verið notað með góðum árangri til meðhöndlunar rotta með miðeyrnabólgur. Þessar niðurstöður vekja 

von um að hægt sé að meðhöndla eyrnabólgur í gegnum eyrnagöng og minnka þannig 

sýklalyfjanotkun yngstu barnanna.  

Markmið rannsóknarinnar voru að þróa aðferð til að prófa áhrif týmólgufa á pneumókokka og H. 

influenzae og meta með aðferðinni þann styrkleika og meðhöndlunartíma sem nauðsynlegur er til þess 

að hafa áhrif á vöxt bakteríanna. Rannsökuð voru áhrif týmóls, þynntu í etanóli, jarðhnetuolíu og 

vaselíni, á pneumókokka og H. influenzae, bæði í vexti á agarskálum og í vökvarækt. Týmól var aldrei 

látið snerta bakteríuræktir, heldur látið gufa upp úr burðarefni.  

Áhrif týmólgufa voru metin á pneumókokkastofna af hjúpgerðum 19F, 23F, 6A, 3 og 14 og 

hjúplausa H. influenzae. Stofnarnir voru prófaðir með gufum upp úr 25-30 mg af 20% týmóli í vaselíni 

á ræktunarskálum, metið með mælingu á hindrunarsvæði, og meðhöndlun með 25-30 mg af 20% 

týmóli á einstökum brunnum í míkrótíterbakka, metið með líftalningu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þvermál hindrunarsvæðis á skálum var 27-43 mm, minnst 

hjá pneumókokkum af hjúpgerðum 19F og 6A, mest hjá hjúplausum H. influenzae. Dráp í svifvexti eftir 

meðhöndlun með 20% týmóli í vaselíni í 30 mínútur var 88,38-99,99%. Styrkur týmóls í ræktinni 

mældist 326 mg/l. Minnst áhrif sáust á pneumókokkastofna af hjúpgerð 3, sem myndar þykkan 

fjölsykruhjúp. Ekki fundust tengsl milli dráps með týmóli og getu bakteríustofnanna til 

örveruþekjumyndunar. Ekki sáust áhrif eftir meðhöndlun í minna en 30 mínútur. 

Rannsókn á frumgerðum eyrnatappa sýndi að hægt var að drepa 59,7-99,9997% baktería í 

vökvarækt eftir meðhöndlun í 30 mínútur. Mest dráp sást eftir meðhöndlun með frauðeyrnatöppum 

með polypropylenröri í miðju. Líftalningar úr prófun á frumgerðum eyrnatappa voru með stórt 

staðalfrávik og endurtaka þyrfti þær til þess að fá tölfræðilega marktækar niðurstöður.  

Þróa þyrfti fleiri gerðir eyrnatappa með tilliti til áhrifa týmóls á bakteríur úr miðeyrnabólgum. Einnig 

þyrfti að rannsaka áhrif týmólgufa á örveruþekjur og mögulega vernd fjölsykruhjúps baktería fyrir 

týmóli.  
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1 Inngangur  

1.1 Líffærafræði eyrans 

Mannseyrað er skynfæri sem sér um heyrn og jafnvægi. Eyrað skiptist í þrjá meginhluta: Ytra eyrað, 

miðeyrað og innra eyrað. Ytra eyrað samanstendur af eyrnablöðku og eyrnagöngum og er hlutverk 

þess að flytja hljóðbylgjur inn að hljóðhimnunni (Møller, 2006). Hljóðhimnan er samsett úr þremur 

lögum: Hornlagi úr 5-10 frumulögum yst, trefjalagi úr geislalægum og hringlægum elastik- og 

kollagentrefjum í miðju, og einfalt slímhúðarlag innst. Hljóðhimnan er misþykk, þykkust út í jaðrana en 

þynnist nær miðju (Berger et al., 1996). 

Miðeyrað er loftfyllt holrúm sem afmarkast af hljóðhimnu annars vegar og innra eyranu og kokhlust 

(e. euthachian tube) hins vegar. Holrúm miðeyrans (e. tympanic cavity) er minna í börnum (451,7 ± 

68,2 mm
3
) en fullorðnum (640,1 ± 69,1 mm

3
) (Ikui et al., 2000). Stærð holrúmsins í fullorðnum, að 

kokhlust meðtalinni, er í kringum 2000 mm
3
, en er persónubundið og getur verið misstórt (Møller, 

2006). Í miðeyranu eru heyrnarbeinin hamar, ístað og steðji, sem mynda keðju frá hljóðhimnu að 

kuðungi og flytja þannig bylgjuhreyfingar frá hljóðhimnu að kuðungi (Møller, 2006).  

Kokhlustin liggur frá miðeyra niður í nefkok. Hún sér um loftun miðeyrans, hreinsun þess og 

stjórnun loftþrýstings. Lögun kokhlustarinnar gerir flæði úr miðeyranu í nefkokið mögulegt en kemur í 

veg fyrir bakflæði úr nefkokinu upp í miðeyrað. Í fullorðnum er kokhlustin bæði lengri og með sveigir 

meira niður á við, um 45°, en í börnum er hún styttri, flatari og beygir aðeins 10°, líkt og sýnt er á mynd 

1 (Corbeel, 2007). Bæði miðeyrað og kokhlustin eru þakin slímhúð. Kokhlustin er lokuð í hvíld en 

opnast við yfirþrýsting í miðeyranu og samdrátt vöðvans tensor veli palatini, sem dregst saman við 

kyngingu og geispa. Við opnun kokhlustarinnar er hægt að losna við vökva í miðeyranu og jafna 

yfirþrýsting (Møller, 2006).  

Innra eyrað inniheldur kuðunginn, sem skynjar hljóðbylgjur og breytir þeim í taugaboð, og 

bogagöngin, sem skynja stöðu líkamans og stuðla að jafnvægi (Møller, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1 - Samanburður á kokhlust í barni og fullorðnum 

Mynd aðlöguð úr (Corbeel, 2007). 
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1.1.1 Miðeyrnabólgur barna 

Hugtakið miðeyrnabólga nær yfir tvö stig; vökva í miðeyra (e. otitis media with effusion, OME) og 

bráðamiðeyrnabólgu (e. acute otitis media, AOM). OME er skilgreint sem vökvi í eyra án eyrnaverks 

en AOM sem vökvi í eyra með sýkingareinkennum og roða eða útbungun á hljóðhimnu (Arason et al., 

2009; Rovers et al., 2004). Breytingar á hljóðhimnu má sjá með eyrnaskoðun eða 

miðeyrnaþrýstingsmælingu (e. tympanometry). Mynd 2B sýnir dæmigert útlit bráðamiðeyrnabólgu, 

útbungun á hljóðhimnu og roða. Mynd 2C sýnir útlit vökva í miðeyra, þar sem ekki er um að ræða roða 

og útbungun á hljóðhimnunni. Vökvasöfnun í miðeyra getur komið fyrir ein og sér sem fylgikvilli kvefs 

eða ofnæmis, eða sem fyrirboði bráðamiðeyrnabólgu og jafnvel varað í einhvern tíma eftir að 

bráðamiðeyrnabólga hefur gengið yfir (Rovers et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2 - Útlit hljóðhimnu 

A: Eðlileg hljóðhimna. B: Bráðamiðeyrnabólga. C: Vökvi í miðeyra. D: Hljóðhimna með röri. Mynd úr 

(Rovers et al., 2004) 

 

Þar sem börn hafa bæði flatari og styttri kokhlust en fullorðnir eiga bakteríur greiðara aðgengi að 

miðeyra þeirra en fullorðinna. Eins geta veirusýkingar í öndunarfærum valdið því að kokhlustin 

bólgnar. Við slíkar aðstæður eru skilyrði loftfælinna baktería í miðeyranu betri en ella, en 90-95% 

eyrnabólga koma í kjölfar veirusýkinga (Pichichero, 2013). Þar að auki verður ónæmiskerfi barna ekki 

nægilega þroskað til þess að bregðast við fjölsykrum í hjúp baktería fyrr en við tveggja ára aldur 

(Corbeel, 2007; Obaro & Adegbola, 2002). Þrátt fyrir það er sjaldgæft að sjá miðeyrnabólgur í börnum 

undir 6 mánaða aldri, því börnin eru enn varin af mótefnum móður. Fái barn miðeyrnabólgu fyrir 6 

mánaða aldur er mjög líklegt að barnið verði með þrálátar eyrnabólgur síðar meir (Pichichero, 2013). 

Miðeyrnabólgur eru tíðastar hjá börnum á aldursbilinu 6 til 11 mánaða. Við þriggja ára aldur hafa 50-

85% barna fengið miðeyrnabólgu að minnsta kosti einu sinni (Rovers et al., 2004).  Á Íslandi er talið 

að 80% barna fái eyrnabólgur á fyrstu aldursárum og í kringum 10% fái endurteknar eyrnabólgur 

(Arason et al., 2009). Börn með klofinn góm og Downs-heilkenni eru í meiri hættu á að fá 

miðeyrnabólgur, vegna afmyndunar á brjóski í holgóma börnum og vegna minnkaðrar vöðvaspennu 

(e. muscle tone) hjá börnum með Downs (Paradise, 1980), en það veldur því að kokhlustin opnast 

ekki nægilega til að tæma miðeyrað. Þau börn sem sækja daggæslu eða eiga eldri systkini eru í 
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aukinni áhættu á miðeyrnabólgu. Einnig eru börn með ofnæmi í meiri áhættu (Corbeel, 2007). 

Tengingar við brjóstagjöf, mengun, óbeinar reykingar, notkun á snuði og svefnstöðu eru mögulegar, 

en umdeildar. Óumdeild eru þó neikvæð fjárhagsleg áhrif þrálátra eyrnabólga á samfélagið, sem og 

andleg og líkamleg áhrif á börn og foreldra þeirra (Klein, 2000). Fylgikvillar ómeðhöndlaðrar, þrálátrar 

bráðamiðeyrnabólgu geta verið rof á hljóðhimnu, kölkun á hljóðhimnu, skemmd á miðeyrnabeinum, 

sýking í klettbeini, heilahimnubólga og blóðeitrun. Alvarlegu fylgikvillarnir eru mjög sjaldgæfir og koma 

fyrir í minna en 0,1% tilfella (Arason & Jónsson, 2007). Tenging miðeyrnabólga við heftan málþroska 

ungbarna er umdeild, en möguleg (Rovers et al., 2004). 

Miðeyrnasýkingar geta verið af völdum baktería og/eða veira. Algengustu bakteríusýkingarnar eru 

af völdum Streptococcus pneumoniae (pneumókokkar), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis 

og Streptococcus haemolyticus af húpgerð A, en algengustu veirusýkingarnar eru vegna RS-, 

influenzu- og adenoveira (AlonsoDeVelasco et al., 1995; Arason et al., 2009; Pichichero, 2013). 

Miðeyrnabólgur barna eru ekki alvarlegustu sýkingarnar af völdum þessara sýkingarvalda, en þær 

geta verið þrálátar og haft áhrif á lífsgæði bæði barna og foreldra. Áður fyrr var sýklalyfjameðhöndlun 

fyrsta úrræðið við eyrnabólgu (Paradise, 1980). Með aukinni tíðni sýklalyfjaónæmis vegna mikillar 

sýklalyfjanotkunar hafa heilbrigðisyfirvöld um allan heim beint þeim tilmælum til lækna að minnka 

sýklalyfjanotkun, bíða með meðferð en fylgjast með barninu (e. watchful waiting), þar sem yfir 80% 

bráðamiðeyrnabólga ganga yfir án inngrips á 2-14 dögum (Arason et al., 2009; Corbeel, 2007). Hins 

vegar er ekki einhugur um hvenær sýklalyfjanotkun er réttlætanleg. Bæði Corbeel og Rovers og 

félagar vilja að sýklalyf séu gefin börnum undir tveggja ára aldri með fyrstu eyrnabólgu (Corbeel, 2007; 

Rovers et al., 2004).  

Samtök bandarískra heimilislækna (American Academy of Family Physicians, AAFP) og Samtök 

bandarískra barnalækna (American Academy Pediatrics, AAP) hafa gefið út samantekt um greiningu 

og meðferð miðeyrnabólga. Þar kemur fram að hátt hlutfall (80% árin 1995-1996, 76% árin 2005-

2006) heimsókna barna með eyrnabólgu til lækna ljúki með ávísun sýklalyfja (Lieberthal et al., 2013). 

Á Íslandi hafa einnig verið settar saman leiðbeiningar, en talið er að eyrnabólgur skýri 50% 

sýklalyfjanotkunar íslenskra barna, með 1,4 meðferð á ári hjá börnum undir eins árs aldri (Arason et 

al., 2009; Arason & Jónsson, 2007). Bresk samtök um gott heilbrigði og umönnun (National Institute 

for Health and Care Excellence, NICE) hafa einnig sett saman leiðbeiningar. Leiðbeiningar í 

Bandaríkjunum og á Íslandi eru svipaðar; mælt er með stigun sjúkdómsins og aðgreiningu á vökva í 

miðeyra og bráðamiðeyrnabólgu. Ekki er mælt með sýklalyfjameðhöndlun við OME, en íhuga skuli 

vísun barnsins til sérfræðilæknis með tilliti til hljóðhimnuröra og nefkirtlatöku hafi ástandið verið 

viðvarandi í 3-6 mánuði. Mælt er með að bíða með meðferð á AOM, með undantekningum ef barnið er 

undir tveggja ára aldri með afgerandi miðeyrnabólgu, eða ef barnið er með yfir 39°C hita og staðfesta 

miðeyrnabólgu. Í báðum löndum er ráðlagt að nota amoxicillin, 40-90 mg/líkamskíló, en hafi barnið 

verið nýlega á sýklalyfjum án árangurs skal gefa amoxicillin með clavulanic sýru. Ef grunur er um 

penicillinofnæmi sjúklings mælir AAFP með cefdinir, cefuroxime, cefpocixime eða ceftriaxone en 

Landlæknisembættið cefuroxime, azithromycin eða trimetoprim/sulfametoxazol, auk þess sem mælt er 

með að prófa hvort um raunverulegt penicillinofnæmi er að ræða. Íhuga skal ísetningu hljóðhimnuröra 

hafi barnið verið með eyrnabólgu oftar en þrisvar sinnum á þriggja mánaða tímabili, en það skal metið 

af sérfræðilækni. Landlæknisembættið mælir enn fremur með umræðu við foreldra um kosti og galla 

sýklalyfjameðferðar, þar sem óhófleg sýklalyfjanotkun getur ýtt undir fjölgun ónæmra bakteríustofna. 

NICE vill hins vegar takmarka sýklalyfjanotkun enn frekar, og mælir ekki með sýklalyfjagjöf nema ef 

barnið er undir tveggja ára aldri eða gröftur lekur úr eyranu (Arason et al., 2009; Arason & Jónsson, 

2007; Lieberthal et al., 2013; NICE, 2008).  

Ísetning hljóðhimnuröra getur bætt heyrn tímabundið, minnkað tíðni bráðamiðeyrnabólgu og vökva 

í eyra hjá þeim börnum sem ítrekað fá eyrnabólgu. Hljóðhimnurör gera einnig mögulegt að meðhöndla 

miðeyrnasýkingar með staðbundinni sýklalyfjagjöf um eyrnagöng, í stað þess að gefa sýklalyf um 

munn. Lítið gat er gert á hljóðhimnuna og rörum komið fyrir. Rörin stuðla að tæmingu vökva úr miðeyra 
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og betri loftun miðeyrans, sem gerir umhverfið óhagstæðara fyrir loftfælnar bakteríur og minnkar 

eyrnaverk hjá börnunum. Mynd 2D sýnir hljóðhimnu með röri. Eðlilegt er að vökvi leki út um rörið fyrstu 

dagana, en þá er miðeyrað að tæmast (Rovers et al., 2004). Ísetning hljóðhimnuröra er þó ekki 

hættulaus, en helstu aukaverkanir eru graftarmyndun og sýking í kringum rörið, rýrnun eða þykknun á 

hljóðhimnu og vefjafræðilegar breytingar á hljóðhimnunni, svo sem kölkun. Aukaverkanir eru algengar 

og verða í nærri 80% tilfella, en eru oftast auðmeðhöndlaðar. Þó er ekki mælt með því að hafa 

hljóðhimnurör lengur en í 2-3 ár því eftir þann tíma verði aukaverkanir alvarlegri. Holgóma börn eru 

undantekningin því að í flestum tilfellum vega kostir hljóðhimnuröra upp gallana til langs tíma 

(Vlastarakos et al., 2007). 

1.2 Streptococcus pneumoniae 

1.2.1 Uppgötvun og nafngift 

Pneumókokkar fundust árið 1881 í sitt hvorri heimsálfunni. Í Bandaríkjunum sýkti George M. Sternberg 

kanínu með því að sprauta sínu eigin munnvatni í blóðrás hennar. Í Frakklandi gerði Louis Pasteur 

svipaða tilraun, en notaði munnvatn úr barni sem dó úr hundaæði. Báðir sáu blóðsýkingu í kanínunum 

af völdum kokka, sem voru oddmjóir út til enda (Watson et al., 1993). Pasteur nefndi þá hinu lýsandi 

nafni Microbe septicemique du salive, eða blóðsýkjandi örvera úr munnvatni, en Sternberg nefndi þá 

Micrococcus pasteuri, vegna kúlulaga útlits og til heiðurs Pasteur. Síðan hafa pneumókokkar gengið 

undir nokkrum nöfnum. Eftir uppgötvun á hlutverki bakteríunnar í lungnabólgu árið 1881 var hún nefnd 

pneumókokkur, en árið 1920 endurnefnd Diplococcus pneumoniae, vegna paraðs útlits bakteríanna í 

smásjá. Árið 1974 fékk hún núverandi nafn, Streptococcus pneumoniae, vegna vaxtar í keðjum í 

fljótandi æti (Holt, 1986; Shulman, 2002). 

Skömmu eftir fund pneumókokka komust Klemperer og Klemperer að því að mögulegt var að 

sprauta kanínur með hituðum pneumókokkum og gera þær þar með ónæmar fyrir frekari sýkingum af 

sömu bakteríu. Einnig komust þeir að því að möguleiki var að sprauta aðrar kanínur með sermi úr áður 

bólusettum kanínum og gera þær þannig ónæmar fyrir sýkingum. Í kringum 1900 fann Neufeld svo 

aðferð til þess að hjúpgreina pneumókokka með því að kekkja saman serum og bakteríurækt (Watson 

et al., 1993).  

1.2.2 Eiginleikar pneumókokka 

Streptococcus pneumoniae eru Gram jákvæðir kokkar, 0,5-1,25 µm í þvermál. Þeir eru valkvæðar 

loftfælur, vaxa því best í súrefnisskertum aðstæðum, vel við 5% CO2 og geta einnig vaxið í súrefni. 

Kjörhitastig þeirra er 25-42°C. Pneumókokkar vaxa best í blóð- eða sermisbættu æti. Þyrpingar á 

blóðagar eru gráar og glansandi og mynda α-hemólýsu. Eftir 24-48 tíma ræktun eru þyrpingar oft 

niðurfelldar í miðju, vegna framleiðslu autolysins. Í smásjá hafa þeir lancet-lögun, sem einkennist af 

því að þeir eru mjórri til þeirra enda sem tengjast, líkt og oddur á spjóti (e. lance). Algengast er að 

pneumókokkar séu í pörum við smásjárskoðun en þeir sjást einnig í stuttum keðjum 

(AlonsoDeVelasco et al., 1995; Holt, 1986; Versalovic et al., 2011). Greining byggist á útliti 

pneumókokka á blóðagar, optochin næmi og gallleysanleika (Garcia, 2007; Werno & Murdoch, 2008). 

Umfrymi pneumókokka er umlukið frumuhimnu, frumuvegg og fjölsykruhjúp, en þó finnast einnig 

hjúplausnir pneumókokkar (AlonsoDeVelasco et al., 1995). Fjölsykruhjúpurinn er mikilvægur 

meinvirkniþáttur bakteríunnar, þar sem hann hindrar frumuát (e. phagocytosis) og felur þannig 

bakteríuna fyrir ónæmiskerfinu. Auk þess er hver hjúpgerð með sína eigin ónæmisvaka, sem gerir það 

að verkum að ekki myndast ónæmisminni fyrir öllum pneumókokkum þó að ónæmisminni sé til staðar 

fyrir eina hjúpgerð (Holt, 1986). Nú eru þekktar yfir 90 hjúpgerðir pneumókokka, og bætist stöðugt í 

(Quintero et al., 2011; Rodrigo & Lim, 2014; van der Poll & Opal, 2009). Hjúpgreining er framkvæmd 

með Neufeld kekkjunarprófi, latexkekkjunarprófi eða kjarnsýrumögnun (PCR) (Werno & Murdoch, 
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2008). Tvö kerfi eru notuð til að auðkenna þessar hjúpgerðir; danska kerfið og bandaríska kerfið. 

Danska kerfið flokkar hjúpgerðir eftir skyldleika mótefnavaka, með númerum og bókstöfum, en það 

bandaríska gefur númer eftir því hvenær hjúpgerðin finnst (AlonsoDeVelasco et al., 1995). 

Sýklafræðideildir á Íslandi nota dönsku flokkunina.  

Aðrir mikilvægir meinvirkniþættir pneumókokka eru meðal annarra eiturefnið pneumolysin, 

yfirborðspróteinið autolysin, festiþræðir (e. pili) og örveruþekjumyndun (van der Poll & Opal, 2009). 

1.2.3 Smit og sýkingar 

Pneumókokkar geta valdið algengum sýkingum í slímhimnum, svo sem miðeyrnabólgu, tárubólgu og 

skútabólgu, en einnig sjaldgæfari og alvarlegri sýkingum á við lungnabólgu og ífarandi lífhimnubólgu, 

liðsýkingu, blóðsýkingu og heilahimnubólgu (Forbes et al., 2007; Obaro & Adegbola, 2002). 

Pneumókokkar dreifast ýmist með úðasmiti eða snertismiti, en smit kemur oftast frá heilbrigðum bera. 

Mjög algengt er að fólk beri pneumókokka í nefkoki án þess að veikjast og þó að fólk smitist af 

bakteríunni veikist það ekki endilega. Hlutfall bera er misjafnt eftir staðsetningu og árstíma en er talið 

vera hæst í börnum á aldrinum tveggja til þriggja ára (Bogaert et al., 2004; Shak et al., 2013). 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að berahlutfall barna á þessum aldri getur verið frá 50% upp og yfir 

70%, en eftir 10 ára aldur er berahlutfallið 5-10% í þróuðum ríkjum en allt að 25-60% í þróunarríkjum. 

Beratími er misjafn, frá 6,7 dögum upp í 50 daga, en þar hefur hjúpgerð bakteríunnar, ónæmisástand 

berans og aldur mest áhrif (Shak et al., 2013). Íslenskar rannsóknir frá 2012 og 2013 hafa sýnt að 

hlutfall leikskólabarna sem bera pneumókokka í nefkoki var 55,6% og 65% og lækkar marktækt með 

hækkuðum aldri (Andrésdóttir, 2012; Hauksson, 2013). Vandlega er fylgst með hlutfalli bera á 

leikskólaaldri á Íslandi og áhrifum nýhafinna bólusetninga á hvaða hjúpgerðir eru algengastar. 

Sýking verður þegar pneumókokkar komast úr nefkokinu í önnur rými líkamans, yfirleitt í kjölfar 

veirusýkinga sem veikja slímhúðir. Oftast verða sýkingar af völdum nýrrar hjúpgerðar, en ekki 

hjúpgerðar sem viðkomandi hefur borið í nefkoki sínu, sem bendir til þess að ónæmisástand hýsilsins 

við smit skipti miklu máli (AlonsoDeVelasco et al., 1995). Greitt aðgengi er úr nefkokinu upp í miðeyrað 

í gegnum kokhlustina, sérstaklega hjá börnum vegna styttri og flatari kokhlustar. Eins er aðgengi að 

lungum í gegnum öndunarveg og möguleiki er fyrir pneumókokka að breiðast út í blóð í gegnum 

öndunarfæraþekju. Bakteríurnar geta valdið blóðsýkingu eða komist í gegnum blóðrás til annarra 

líffæra og valdið sýkingum á borð við heilahimnabólgu og liðsýkingu (Shak et al., 2013). Helst eru það 

ung börn, aldraðir og ónæmisbældir sem veikjast illa vegna pneumókokkasýkinga (Bogaert et al., 

2004).  

Rannsókn á hjúpgerðum úr pneumókokkasýnum frá 0-6 ára börnum árið 2010 sýndi að í 

miðeyrnasýkingum voru hjúpgerðir 19F (30,5%), 23F (14,5%), 6A (13,7%) og 19A (8,4%) algengastar 

(Quirk, 2011). Rannsókn á miðeyrnasýnum frá árunum 2011 til 2012 sýndi svipaða 

hjúpgerðardreifingu, þar sem 19F (40,7%), 23F (9,3%), 6A (7,1%) og 3 (4,9%) reyndust algengastar 

(Sigurfinnsdóttir, 2014).   

1.2.4 Bólusetningar 

Bólusetningar eru fyrirbyggjandi aðgerðir og skynsamlegar þegar erfitt er að ráða við ákveðinn sýkil 

með lyfjum vegna aukins sýklalyfjaónæmis. Vegna þess að pneumókokkar eru hjúpaðar bakteríur þarf 

að nota fjölsykrubóluefni til þess að ónæmiskerfið þekki þær. Bólusetning með fjölsykrum nýtir T-

frumu-óháð B-frumusvar, en það verður ekki fullþroskað hjá börnum fyrr en eftir tveggja ára aldur en 

þau eru sá hópur sem helst þarf á pneumókokkabólusetningum að halda (Kalin, 1998). Því eru notuð 

próteintengd fjölsykrubóluefni sem breyta ónæmissvörun í T-frumu-háða B-frumusvörun (Plotkin et al., 

2004).  

Á Íslandi hafa börn, fædd eftir 2011, verið bólusett við þriggja, fimm og tólf mánaða aldur með 

tígilda bóluefninu Synflorix (GlaxoSmith Kline), til að koma í veg fyrir alvarlegar ífarandi sýkingar af 
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völdum pneumókokka. Bóluefnið inniheldur fjölsykrur úr hjúp baktería af hjúpgerðum 1, 4, 5, 6B, 7F, 

9V, 14, 18C, 19F og 23F, tengdar við prótein úr hjúplausum H. influenzae eða óvirkjuðu stífkrampa- 

og barnaveikieitri (European Medicines Agency, 2014; GlaxoSmithKline Inc., 2015; 

Landlæknisembættið, 2013). Landlæknisembættið heldur skráningu yfir ífarandi sýkingar af völdum 

pneumókokka, en mikilvægt er að halda áfram að skrásetja hvaða hjúpgerðir eru algengastar, bæði í 

ífarandi sýkingum og nefkoksstrokum sem tekin eru hjá leikskólabörnum, til þess að vera meðvituð um 

hvort fjölónæmir stofnar séu að ganga og hvort bólusetningarnar hafi áhrif á tíðni hjúpgerða 

(Landlæknisembættið, 2014b). 

Vörn gegn mörgum af þeim hjúpgerðum sem algengar eru í miðeyrnasýkingum er í Synflorix 

bóluefninu og því möguleiki að miðeyrnasýkingum af völdum þessara stofna gæti fækkað með tilkomu 

bólusetninganna. Þó þarf að hafa í huga að bóluefnið veitir enga vörn gegn hjúpgerð 19A. 

1.2.5 Sýklalyf og sýklalyfjanæmi 

Upp úr 1880, þegar uppgötvað var að pneumókokkar yllu lungnabólgu, var hafist handa við að finna 

leiðir til að uppræta sýkilinn. Árið 1911 uppgötvuðu Morganroth og Levy að hægt væri að hamla vexti 

pneumókokka með efnasambandinu optochin. Prófun á efninu í músum reyndist hins vegar ekki 

árangursrík, þar sem erfitt var að stilla skömmtun þannig að bakteríurnar dræpust án þess að hafa 

eitrunaráhrif á mýsnar (Watson et al., 1993). Sermismeðferð með mótefnum var hins vegar 

árangursrík, en hafði í för með sér töluverða áhættu á sermissjúkdómi vegna mótefnavaka (Watson et 

al., 1993). 

Penicillin var uppgötvað 1929 en notkun þess gegn pneumókokkum byrjaði ekki fyrr en eftir 1940. 

Árið 1943 var penicillin notað með góðum árangri, jafnvel á sulfonamíð ónæma stofna. Penicillin 

ónæmir pneumókokkar fundust innan rannsóknarstofa og í músum strax árið 1943. Hins vegar fundust 

penicillin ónæmir stofnar ekki úti í samfélaginu fyrr en 1967 (Watson et al., 1993). Penicillin er β-

laktam lyf sem beinist að frumuvegg baktería, þar sem það binst penicillin bindipróteinum og kemur í 

veg fyrir tengingu undireininga pepdigoglycan lagsins. Bakterían ræður ekki við að skipta sér og 

bakteríuveggurinn rofnar (Forbes et al., 2007). Ónæmi fyrir penicillini og öðrum β-laktam lyfjum hjá 

pneumókokkum verður vegna breytinga í penicillin bindipróteinum þannig að lyfið finnur ekki bindistað 

sinn á þeim (Van Bambeke et al., 2007). 

Penicillin er þó ennþá kjörlyf gegn pneumókokkum (Cartwright, 2002). Hins vegar er minnkað 

penicillin næmi og penicillin ónæmi orðið mjög algengt meðal pneumókokka, eða allt upp í 90%, 

misjafnt eftir landsvæðum. Því er mikilvægt að gera næmispróf á þeim pneumókokkum sem greindir 

eru. Lægri tíðni penicillin ónæmis er í löndum Norður- og Mið-Evrópu, en hærri í Bandaríkjunum og 

Asíu. Aðaláhrifaþættir þegar kemur að sýklalyfjaónæmi er mikil sýklalyfjanotkun og mikil nálægð fólks, 

líkt og verður í daggæslu barna, fangelsum og dvalarheimilum. Macrolide ónæmi hefur aukist, og ekki 

er lengur ráðlagt að nota þá eina og sér til meðhöndlunar pneumókokka. (Van Bambeke et al., 2007). 

Macrolide koma í veg fyrir próteinframleiðslu með því að tengjast 50S hluta ríbósóma (Forbes et al., 

2007). Fjölónæmir pneumókokkastofnar eru mikið áhyggjuefni, en tíðni þeirra er nú allt upp að 40%, 

mishá tíðni eftir landsvæðum (Van Bambeke et al., 2007).  

Á Íslandi greindust fyrstu penicillin ónæmu pneumókokkarnir árið 1988. Fimm árum síðar var 

hlutfall penicillin ónæmra og fjölónæmra stofna orðið 19,8% (Kristinsson, 1995). Árið 2001 hafði 

hlutfallið minnkað niður í 13,6%, en hækkaði smám saman og var árið 2010 orðið 38,6%. Töluvert flökt 

er í hlutfalli ónæmra stofna milli ára. Skýringuna má finna í hraðri útbreiðslu illa næmra stofna, en á 

árunum 1995-2010 komu upp tveir faraldrar fjölónæmra klóna, þar sem annar var af hjúpgerð 6B og 

hinn 19F (Hjálmarsdottir & Kristinsson, 2014). Bóluefnið sem er notað hér á landi ver gegn 19F, en 

eftir að bólusetningar hófust hefur sýkingum af völdum penicillin ónæmra pneumókokka fækkað. 

Skýringuna er líklegast að finna í fækkun sýkinga af völdum hjúpgerðar 19F (Hjálmarsdóttir et al., 

2015).  
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1.3 Haemophilus influenzae 

1.3.1 Uppgötvun og nafngift  

Haemophilus influenzae fannst fyrst árið 1892 af Richard Pfeiffer, sem vann að því að finna orsök 

inflúensu. Bakterían var því nefnd Pfeiffer‘s bacillus eða Bacillus influenzae, vegna staflögunnar sinnar 

og tengingar við inflúensu (Schuchat & Messonnier, 2007). Síðar var hún nefnd Haemophilus 

influenzae, vegna þess að hún getur aðeins vaxið á blóðbættum agar (Versalovic et al., 2011). 

Pfeiffer hélt því fram að H. influenzae væri orsök inflúensu, og var sú kenning ekki afsönnuð fyrr en 

1933, þegar Smith, Andrewes og Laidlaw fundu inflúensuvírusinn. Líklegt þykir að H. influenzae hafi 

gengið í kjölfarið á inflúensufaröldrum, þegar fólk var veikt fyrir, og valdið auknum veikindum hjá 

inflúensusjúklingum (Schuchat & Messonnier, 2007; Turk, 1984).  

1.3.2 Eiginleikar H. influenzae 

H. influenzae eru Gram neikvæðir, óhreyfanlegir, stuttir stafir sem þarfnast bæði hemíns (X-faktor) og 

NAD (V-faktor) til vaxtar. Bakteríurnar eru minni en 1 µm að þvermáli en misjafnar að lengd. 

Bakteríurnar eru ýmist hjúplausar eða með fjölsykruhjúp, en þær fjölsykruhjúpuðu eru flokkaðar í 

hjúpgerðir a til f  (Holt, 1986; Versalovic et al., 2011). Fjölsykruhjúpurinn er helsti meinvirkniþáttur 

hjúpaðra H. influenzae, en hann gerir ónæmiskerfinu erfitt með að þekkja og eyða bakteríunni með því 

að koma í veg fyrir virkjun komplimentakerfisins. Einnig eru sumar hjúpgerðir, svo sem hjúpgerð b, 

með festiþræði. Helstu meinvirkniþættir óhjúpaðra stofna eru festiþræðir, sem finnast í um helmingi 

óhjúpaðra stofna, og Hia adhesin, festiprótein sem finnst i 20% hjúplausra stofna. Auk þess framleiða 

um 95% óhjúpaðra stofna IgA1 próteasa, sem óvirkjar IgA1 og hindrar þannig viðbrögð 

ónæmiskerfisins (Kostyanev & Sechanova, 2012). 

H. influenzae vex best á súkkulaðiagar, agar sem bættur er með hemóglóbíni og vaxtarþætti. 

Kjöraðstæður þeirra eru við 35-37°C (Holt, 1986). Þyrpingar eru litlausar og smáar. Til aðgreiningar frá 

öðrum Haemophilus tegundum eru gerð tvö samhliða próf: Staphylokokka strik og faktorpróf, en 

staphylokokkar framleiða NAD og gera H. influenzae því kleyft að vaxa á blóðagar. Staphylokokka 

strik sýnir einnig hvort viðkomandi baktería myndi β-hemólýsu, en H. influenzae myndar ekki β-

hemólýsu á blóðagar. Faktorapróf notar þrjár tegundir af skífum sem innihalda X-faktor, V-faktor eða 

blöndu beggja. H. influenzae vex aðeins í kringum skífuna þar sem bæði næringarefnin eru til staðar 

(Versalovic et al., 2011). 

1.3.3 Smit og sýkingar 

H. influenzae er hluti af eðlilegri flóru í slímhúðum efri öndunarfæra og geta einkennalausir berar borið 

bakteríuna í nefkoki í einn til tvo mánuði. Hins vegar getur bakterían sýkt slímhúðina og valdið 

skútasýkingu, berkjubólgu, miðeyrnabólgu og tárubólgu, eða komist í blóðrásina og valdið alvarlegri 

blóðsýkingu eða heilahimnubólgu. Helst er það H. influenzae af hjúpgerð b sem veldur ífarandi 

sýkingum, en hjúplausir sjást frekar í vægari slímhúðarsýkingum. Þó sjást tilfelli alvarlegra sýkinga af 

völdum hjúplausra H. influenzae í sjúklingum með undirliggjandi veikleika, svo sem ónæmisbælingu 

eða HIV (Versalovic et al., 2011). Tilfelli sýkinga utan öndunarfæra eru þekkt í þvagrás og slímhúð 

kynfæra (Ulanova & Tsang, 2014). Börn undir fimm ára aldri og eldra fólk er í mestri hættu á 

alvarlegum, ífarandi sýkingum, en auk þeirra eru ónæmisbældir í áhættuhópi (Schuchat & Messonnier, 

2007).  

Þar sem langflestar alvarlegar sýkingar H. influenzae eru af völdum hjúpgerðar b er bólusett gegn 

henni. Upp úr 1987 var byrjað að bólusetja 18 mánaða gömul börn fyrir hjúpgerðinni og árið 1990 var 

byrjað að bólusetja yngri börn með próteintengdum fjölsykrubóluefnum. Tíðni heilahimnubólgu vegna 

H. influenzae b féll í kjölfarið um 99% meðal barna undir fimm ára aldri (Schuchat & Messonnier, 
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2007). Á Íslandi hefur verið bólusett gegn H. influenzae b síðan 1989 og nú er bólusett við þriggja, 

fimm og tólf mánaða aldur. Áður en bólusetningar hófust greindust að meðaltali 10 börn á ári með H. 

influenzae b heilahimnubólgu, og 10% þeirra lést af völdum veikindanna. Eftir 1989 hefur engin 

ífarandi sýking af völdum H. influenzae b verið greind (Landlæknisembættið, 2014a).  

Ónæmi gegn mörgum sýklalyfjum hefur greinst hjá H. influenzae, fyrir lyfjum á borð við penicillin, 

macrolide, tetracycline, chloramphenicol og trimetoprim (Kostyanev & Sechanova, 2012). Algengast er 

β-laktamlyfja ónæmi, en H. influenzae berjast gegn β-laktam lyfjum á annan hátt en pneumókokkar. Til 

að vinna gegn β-laktam lyfjunum framleiðir H. influenzae β-laktamasa, ensím sem eyðileggur lyfið með 

því að opna β-laktam hringinn áður en lyfið nær að tengjast penicillin-bindipróteinum. Ónæmi fyrir 

ampicillini meðal H. influenzae er orðið útbreytt, en cephalosporin virka enn, vegna þess að β-

laktamasar hafa ekki teljandi áhrif á byggingu þeirra (Forbes et al., 2007). Oft er hægt að nota 

amoxicillin með clavulanic sýru til þess að koma í veg fyrir β-laktamasa áhrif, en sýran óvirkjar 

ensímið. Hins vegar hafa fundist stofnar H. influenzae sem einnig sýna ónæmi fyrir clavulanic sýru 

styrkt amoxicillin, sem bendir til þess að bakteríurnar geti óvirkjað sýruna (Kostyanev & Sechanova, 

2012).  

1.4 Örveruþekjur 

Oftast eru bakteríur skilgreindar sem einstæðar einfruma lífverur í svifvexti (e. planktonic growth), en 

margar tegundir geta myndað samfélag einnar eða fleiri tegunda í örveruþekjum (e. biofilms). Eiginleiki 

baktería til að mynda þekjur hefur lengi verið þekktur. Rannsóknir á þeim hófust þó ekki fyrr en eftir 

1978. Í allt að 60% bakteríusýkinga og 80% langvinnra bakteríusýkinga má finna örveruþekjur 

(Moscoso et al., 2009). Örveruþekjur myndast þegar bakteríur í svifvexti finna yfirborð, festa sig við 

það, fjölga sér og mynda  utanfrumuefni (e. extracellular polymeric substance, EPS matrix) til 

verndunar (Flemming & Wingender, 2010). Bakteríur nýta sér þéttniskynjun til samskipta sín á milli og 

á milli tegunda. Þéttniskynjun byggist á losun boðefna frá einni bakteríu, sem breytir genatjáningu 

nálægrar bakteríu með bæði örvun og bælingu (Stephens, 2002). Breytt genatjáning hefur áhrif á getu 

bakteríanna til að festast á yfirborð, festast saman og mynda EPS. Örveruþekjur geta myndast á ýmis 

konar yfirborði: Málmum, steinefnum, plastefnum, plöntu- og dýravef (Stephens, 2002).  

Örveruþekjur eru allt að 90% EPS, en það er framleitt af bakteríunum sjálfum og inniheldur 

fjölsykrur, DNA og prótein. EPS myndar þrívíða byggingu fyrir bakteríurnar sem heldur utan um þær, 

nærir og verndar. EPS getur verið framleitt af einni bakteríutegund eða fleiri í sambýli og er efnið 

mismunandi eftir því um hvaða bakteríutegund er að ræða (Flemming & Wingender, 2010). Stærsti 

hluti EPS eru fjölsykrur. Þær hjálpa til við að festa upprunalegu bakteríurnar við yfirborð, halda 

bakteríunum saman í þekjunni, halda vatni inni í þekjunni, vernda hana og veita bakteríum innan 

hennar næringu. Einnig eru fjölsykrurnar hentugar fyrir bakteríurnar til þess að fela þær fyrir 

makrófögum og hindra þannig frumuát (Flemming & Wingender, 2010). DNA sameindirnar í 

örveruþekjunum koma til bæði vegna rofinna baktería og vegna virkrar framleiðslu bakteríanna á DNA 

til þess að dæla út í utanfrumuefnið. Þannig geta bakteríur innan himnunnar tekið upp DNA búta frá 

öðrum bakteríum og fengið upplýsingar frá þeim, til dæmis um sýklalyfjaónæmi (Flemming & 

Wingender, 2010). Einnig stunda sumar bakteríur, svo sem pneumókokkar, það að drepa aðrar 

bakteríur í kringum sig til þess að fá aðgang að erfðaefni þeirra (Moscoso et al., 2009). Prótein í 

örveruþekjum eru bæði byggingarprótein og ensím. Byggingarpróteinin sjá um að festa örveruþekjuna 

við yfirborð og halda fjölsykrum saman á meðan ensímin brjóta niður sykrur til næringar fyrir 

bakteríurnar og geta virkað sem meinvirkniþættir (Flemming & Wingender, 2010).  

Bakteríur í örveruþekjum eru misvirkar í efnaskiptum og fjölgun, sjá mynd 3. Neðst í þekjunni eru 

erfiðar aðstæður og lítið um fæðuefni. Því liggja bakteríurnar neðst í dvala og skipta sér ekki. Ofar í 

þekjunni er hærri styrkur næringarefna og efnaskipti þeirra og skiptingar fara eftir ytri aðstæðum. 

Sýklalyf, sem beint er að frumuskiptingum, virka því aðeins á efstu lög örveruþekjunnar en ná ekki að 
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uppræta hana að fullu (Davies, 2003). Auk þess verndar EPS bakteríurnar þannig að aðgengi 

sýklalyfja verður mun minna heldur en í svifvexti og ónæmiskerfið á erfiðara með að þekkja þær og 

eyða þeim (Domenech et al., 2012). Verkunartími sýklalyfja á örveruþekjur er því allt að fimmtán 

sinnum lengri heldur en á bakteríur í svifvexti (Donlan & Costerton, 2002). Af þessum ástæðum þyrftu 

lyf, sem beinast gegn bakteríum í örveruþekjuvexti, að vera í háum styrk á virknistaðnum í langan tíma 

til að uppræta þær algjörlega. 

 

Mynd 3 - Virkni baktería í örveruþekju 

Mynd aðlöguð úr (Davies, 2003) 

1.4.1 Örveruþekjur í eyrnabólgum 

Langvarandi vökvi í eyra með tíðum bráðamiðeyrnabólgum inn á milli er líklega af völdum 

örveruþekjumyndunar í miðeyranu. Bakteríurnar eru öruggar í örveruþekjunni, hægt hefur á öllum 

efnaskiptum og ónæmiskerfið kemst ekki að þeim. Þar af leiðandi verða ekki bólguviðbrögð í 

miðeyranu á örveruþekjustiginu. Þegar aðstæður verða betri fyrir bakteríurnar, til dæmis vegna 

utanaðkomandi veirusýkingar, losna bakteríur úr örveruþekjunni og fjölga sér, en við það virkjast 

ónæmiskerfið og bólga myndast í miðeyranu. Meðhöndlun á bakteríum í örveruþekjum innan 

miðeyrans getur því orðið erfið. Auk þess er erfitt að ná styrk sýklalyfja í miðeyranu nógu háum til þess 

að drepa bakteríurnar (Dagan et al., 2000).  

1.5 Áhrif ilmkjarnaolía á bakteríur 

Ilmkjarnaolíur eru hópur rokgjarnra olía sem unnar eru úr plöntum og einkennast af sterkri lykt. 

Sýkladrepandi, veirudrepandi og sveppadrepandi virkni ilmkjarnaolía hefur lengi verið þekkt og nýtt í 

matvælaiðnaði, landbúnaði, hreinsivörum og snyrtivörum (Bakkali et al., 2008). Með auknu 

sýklalyfjaónæmi baktería hefur aukinn áhugi kviknað á rannsóknum sýkladrepandi eiginleika 

ilmkjarnaolía og hvort mögulegt sé að nota þær staðbundið til meðhöndlunar sýkinga (Þormar, 2011).   

Þar sem ilmkjarnaolíur eru fituleysanlegar og rokgjarnar getur verið erfitt að mæla áhrif þeirra á 

hefðbundinn hátt, þar sem ræktunaragar er yfirleitt vatnsleysanlegur og því ekki víst að olían dreifist 

jafnt út í hann (Þormar, 2011). Þó hafa verið þróaðar nokkrar aðferðir til prófunar ilmkjarnaolía á agar, 

en engin aðferðanna er stöðluð. Notuð hefur verið aðferð svipuð sýklalyfjaprófunum, þar sem 

ilmkjarnaolía er sett í pappaskífu ofan á agar þar sem bakteríum hefur verið sáð. Skoðað er hversu 

stórt svæði í kringum skífuna helst vaxtarfrítt (Þormar, 2011). Aðferðin hefur einnig verið útfærð þannig 

að brunnar séu skornir í agarinn og ilmkjarnaolíur í ákveðnum styrk settar ofan í brunnana. Svæðið í 

kringum brunninn er mælt og áhrifin af efninu metin (Smith-Palmer et al., 1998). Eins hefur verið 

prófað að mæla lágmarksheftistyrk með þynningaraðferð í agar. Þá eru gerðar raðþynningar á 

ilmkjarnaolíum, þeim blandað í agarinn og tilteknum styrk bakteríulausnar sáð á (Burt, 2004). Hins 
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vegar þarf samtímis að mæla hvort styrkur ilmkjarnaolíunnar í agarnum helst jafn, þar sem olíurnar eru 

mjög rokgjarnar. 

Mögulegt er hægt að nota þynningaraðferð í fljótandi æti til þess að ákveða lágmarksdrápsstyrk 

(MBC). Aðferðin mælir áhrif ilmkjarnaolía á svifvöxt baktería. Raðþynningar eru gerðar á 

ilmkjarnaolíum og þeim blandað saman við fljótandi æti. Eftir ákveðinn tíma er bakteríunum sáð upp úr 

lausnunum (Nostro et al., 2007). Önnur útgáfa notar ljósgleypnimælingar til að ákveða magn vaxtar í 

fljótandi ætinu. Hafa þarf í huga að leysiefnin sem notuð eru til þynningar ilmkjarnaolíanna geta haft 

bakteríudrepandi áhrif og truflað mælingar (Kalemba & Kunicka, 2003) og mögulega þyrfti að nota 

ýriefni til að dreifing olía í broði eða agar sé jöfn (Burt, 2004). 

Til þess að finna bakteríudrepandi áhrif gufu ilmkjarnaolía hafa verið notaðar nokkrar aðferðir. Sú 

fyrsta er að koma fyrir bolla eða pappaskífu með ilmkjarnaolíu í agarskálar og rækta á hvolfi með 

skífuna í lokinu þannig að olían snerti ekki agarinn en gufurnar leiki um hann. Bakteríum er sáð á 

agarinn og skoðað í hvaða styrk kemur fram hindrunarsvæði (Doran et al., 2009). Önnur aðferð er að 

koma fyrir bakteríuræktum og filterpappír eða íláti með ilmkjarnaolíu í mismiklum styrk í lokuðu kerfi og 

skoða vöxt á skálunum eftir ákveðinn tíma (Inouye et al., 2001). Báðar aðferðirnar miða að því að 

finna lágmarksheftistyrk. Gallinn við þessar aðferðir er að ekki er hægt að finna lágmarksdrápsstyrk 

eins og hægt er í broðþynningaraðferðum með fljótandi efni.  

1.5.1 Timjan (Thymus vulgaris L.) og týmól 

Timjanjurtir eru hluti af Lamiaceae fjölskyldu plantna. Innan Lamiaceae fjölskyldunnar eru meðal 

annarra basilíka, mynta, lofnunarblóm og bergmynta, en margar þessara hafa lengi verið notaðar sem 

krydd í matargerð (Þormar, 2011). Sýnt hefur verið fram á bakteríudrepandi áhrif timjanolíu unninni úr 

Thymus vulgaris  L. (garðablóðberg, e. timjan) á bakteríur sem geta valdið matareitrun, svo sem 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Salmonella enteritidis  (Smith-Palmer et al., 1998) auk 

sveppadrepandi virkni á Candida sveppi (Pozzatti et al., 2008). Nokkrar af niðurstöðum rannsókna á 

týmóli má sjá í töflu 1. Virku efnin í T. vulgaris L. eru týmól og p-Cymene, en í öðrum plöntum af 

Thymus ættkvíslinni finnast auk þess carvacrol, borneol og linalool, í mismunandi hlutföllum eftir 

tegundum (Nabavi et al., 2015; Þormar, 2011).  

Týmól (Thymol, C10H14O, 2-isopropyl-5-methylphenol) er hægt að vinna úr T. vulgaris L. og 

Organum vulgaris L. (bergmynta, e. oregano) með eimingu (Nostro et al., 2007). Magn týmóls í 

plöntunum er mismunandi, en getur í timjan verið 10-64% og í oregano frá snefilmagni upp í 65% 

(Burt, 2004). Auk eimingar á plöntuolíum er hægt að framleiða týmól úr m-cresol og isopropyl með 

Friedel-Crafts aðferð við 10°C (Andersen, 2006). Týmól finnst í minna magni í fleiri jurtum, svo sem 

Ocimum basilicum L. (sæt basilíka, e. basil), Petroselinum crispum (steinselja, e. parsley), Satureja 

montana L. (vetrarsar, e. savory) og Nepeta cataria L. (kattamynta, e. catnip) (Khan & Abourashed, 

2010). 

Týmól flokkast sem fenól, þar sem grunnbyggingin er bensenhringur með hydroxyl hóp, sjá mynd 4 

af byggingu týmóls. Í hópi fenóla eru meðal annars týmól, carvacrol og eugenol, sem allt eru 

innihaldsefni ilmkjarnaolía og  hafa verið rannsökuð vegna bakteríudrepandi eiginleika (Þormar, 2011). 

Hreint týmól eru smáir, hvítir kristallar með einkennandi timjanlykt (Andersen, 2006). Efnið er rokgjarnt, 

leysist illa í vatni (1g/1000 ml) en mjög vel í lífrænum leysum og olíum (1 g/1 ml alkóhóli, 1 g/0,7 ml 

klóróform, 1 g/1,7 ml ólívuolía við 25°C). Mólmassi týmóls er 150,2 g/mól, bræðslumark þess er við 

51°C og suðumark við 232°C (O'Neil, 2006). 
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Mynd 4 - Bygging týmóls 

Mynd úr (Kalemba & Kunicka, 2003) 

 

Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið (US Food and Drug Administration, FDA) telja týmól almennt 

öruggt til notkunar í mat hjá dýrum og það er leyft í matargerð fyrir menn, í minnsta magni sem 

nauðsynlegt er til að ná fram bragð- eða rotvarnaráhrifum. Einnig er notkun þess leyfð ef efnið er 

blandað í alkóhól í 1,2% w/v styrk (20 pund á hver 100 gallon af alkóhóli), í krem, svitalyktareyði, 

romm, sápur, sótthreinsiefni, skordýraeyði og sveppaeyði. Týmól er nú þegar notað í Vicks 

hálsbrjóstsykur og Listerine bakteríudrepandi munnskol, en auk þess er það notað í hárnæringu, 

bólumeðferðir, fótakrem og hárliti. Það er talið öruggt til útvortis notkunar og sem munnskol, en FDA 

ábyrgist ekki virkni þess. Bandarískt ráð sem fer yfir innihaldsefni snyrtivara (Cosmetic Ingredients 

Review Expert Panel, CIR) telur notkun 0,5% eða minna af týmóli örugga í snyrtivörur og munnskol 

(Andersen, 2006).  

Týmól getur verið ertandi á húð og eitrað ef tekið inn í of miklu magni. Tilraun með naggrísi sýndi 

að eftir 21 dags meðferð af 3% týmóli voru 25% dýranna með roða í húð. Rannsökuð hafa verið tilfelli 

þar sem fólk sýnir ofnæmisviðbrögð eða viðkvæmni gegn týmóli, við notkun sótthreinsiefna á húð, við 

meðferð viðartegunda sem innihalda týmól og við notkun munnskols. Vægustu einkennin voru roði og 

bólga í húð við notkun sótthreinsandi áburðar. Þegar tilfellin voru tilkynnt var samanburðarhópur 

meðhöndlaður með týmóli á sama hátt, en sýndi ekki einkenni. Í alvarlegustu tilfellum sem hafa verið 

tilkynnt komu fram einkenni hjá þremur sjúklingum sem notað höfðu munnskol sem innihélt týmól til 

langs tíma, eða í 6 til 36 mánuði. Einkennin voru þyngdartap, skjálfti og niðurgangur, auk þess sem 

einkenni eitrunar í skjaldkirtli voru til staðar. Allir sjúklingarnir jöfnuðu sig eftir að hafa hætt notkun 

munnskolsins (Andersen, 2006). Týmól er eitrað ef það er innbyrgt í miklu magni. Tilraunir hafa sýnt 

að þær skammtastærðir sem drepa 50% tilraunadýra (LD50) við inntöku eru misháar eftir tegundum, en 

magnið er 980 mg/kg í rottum (O'Neil, 2006), 880 mg/kg í hömstrum og 640-1800 mg/kg í músum 

(Andersen, 2006).  

Drápsvirkni týmóls á bakteríur er talið vera vegna röskunar á frumuhimnu bakteríanna. Tilgátan 

hefur verið styrkt með tilraunum, þar sem týmól var notað á himnur, með þeim afleiðingum að 

bræðslumark þeirra lækkaði (Þormar, 2011). Einnig hefur verið sýnt fram á aukna upptöku á 

kjarnsýrulit í bakteríum sem meðhöndlaðar hafa verið með blöndu af týmóli og carvacroli, sem bendir 

til þess að frumuhimna hafi veiklast (Lambert et al., 2001). Áhrifin valda leka út úr bakteríunni, 

ójafnvægi verður á jónum, ATP og kjarnsýrur leka út, og á endanum drepst bakterían (Nostro et al., 

2007; Sikkema et al., 1995; Þormar, 2011). Einnig er mögulegt að áhrif verði á himnuprótein baktería 

(Sikkema et al., 1995). Bakteríudrepandi áhrif virðast háð bæði styrk týmóls og virknitíma. Lágir styrkir 

hafa lítil sem engin áhrif ef virknitími þeirra er stuttur, en ef virknitími er lengdur koma fram áhrif. Hærri 



  

21 

styrkir þurfa hins vegar styttri virknitíma. Möguleiki er á að bakteríur myndi þol fyrir áhrifum 

ilmkjarnaolía með því að nota frekar styttri og meira mettaðar fitusýrur í frumuhimnur sínar, en þannig 

fæst meiri himnustöðugleiki (Þormar, 2011).  

Týmól ætti að geta komist í gegnum utanfrumuefni í örveruþekjum, haft áhrif á byggingu 

örveruþekjunnar og drepið bakteríur þar. Efnið hefur nú þegar gefið góða raun gegn tannsýklu þegar 

því er bætt í munnskol í lágum styrkleika, sem styður kenninguna (Nostro et al., 2007). 

 

 

Tafla 1 - Yfirlit yfir rannsóknir á áhrifum týmóls 

Tilraunaform Baktería Niðurstöður Heimild 

Oregano olía, týmól og 

carvacrol notað á bakteríur í 

svifvexti og örveruþekjum. 

Áhrif á svifvöxt metin með 

líftalningu, áhrif á örveruþekjur 

metin með ljósmælingu á 

lituðum örveruþekjum og 

rafeindasmásjárskoðun.  

S. aureus og 

Staphylococcus 

epidermidis. 

MIC á svifvöxt: 0,031 - 0,061% 

v/v (rúmmál olíu/rúmmál ætis) 

Vaxtarhemjandi áhrif á 

örveruþekju (BIC): 0,031 - 

0,125% v/v 

Upprætingaráhrif örveruþekju 

(BEC): 0,125 - 0,500% v/v 

 

(Nostro et 

al., 2007) 

Týmól í ethyl acetate látið gufa 

upp af filterpappír í lokuðu íláti 

með bakteríurækt á skálum. 

Styrkur týmóls í loftinu í ílátinu 

mældur. 

H. influenza, 

Streptococcus 

pyogenes, S. 

pneumonia, S. 

aureus og 

E.coli. 

Minnsti skammtur týmólgufu til 

að hefta bakteríuvöxt (MID): 

3,13  mg/l lofts.  

(Inouye et 

al., 2001) 

Hindrunarsvæðisaðferð: 

Timjanolía á pappaskífu sett á 

agar með nýsánum bakteríum, 

hindrunarsvæði mælt.  

 

Agarþynningaraðferð: 

Timjanolíu bætt í agar ásamt 

Tween-20%, 

lágmarksheftistyrkur 

skilgreindur þar sem vöxtur 

sást ekki.  

Bacillus cereus, 

E. coli, 

Klebsiella 

pneumonia, S. 

aureus og 

MÓSA. 

Hindrunarsvæði: 12 – 31 mm, 

hæst og lægst hjá mismunandi 

stofnum MÓSA. 

 

 

MIC: 9,25 – 55,50 mg/l, lægst 

hjá E. coli, hæst hjá Klebsiella 

pneumoniae.  

(Tohidpour et 

al., 2010) 

Gruggmælingar í 

míkrótíterbakka með 

oreganoolíu og mismunandi 

hlutföllum af týmóli og 

carvacroli sem blandað var út í 

fljótandi bakteríurækt. Engin 

ýriefni voru notuð.  

S. aureus og 

Pseudomonas 

aeruginosa 

MIC týmól og S. aureus:  

140 mg/l  

MIC týmól og P. aeroginosa: 

385 mg/l 

Blanda týmóls og carvacrols í 

sömu hlutföllum og 

oreganoolían sýndi 96% af 

heftistyrk hennar, sem bendir 

til þess að virknin komi frá 

týmóli og carvacroli.  

(Lambert et 

al., 2001) 
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Oreganoolía og timjanolía 

prófaðar. Annars vegar með 

diskaaðferð, þar sem 15 µl af 

hreinni ilmolíu í pappaskífum 

var komið fyrir á agar með 

bakteríurækt og 

hindrunarsvæði í kringum 

pappaskífurnar mældar.  

 

Hins vegar var notuð 

broðþynningaraðferð, með 

mismunandi þynningum af 

ilmkjarnaolíum með eða án 

ýriefnis og litvísi til að segja til 

um bakteríuvöxt. 

E. coli O157:H7 Hindrunarsvæði: 

-Oreganoolía: 24,3 ± 2,1 mm 

-Ljós timjanolía: 25,7 ± 0,6 mm 

-Rauð timjanolía: 24,0 ± 1,7 

mm 

 

 

 

Lágmarksdrápsstyrkur í broði 

við 37°C, án ýriefna:  

-Oreganoolía: 0,625 mg/l 

-Ljós timjanolía: 1,25 mg/l 

-Rauð timjanolía: 1,25 mg/l 

 

(Burt & 

Reinders, 

2003) 

 

1.5.2 Týmól sem meðferð við miðeyrnabólgum 

Erfitt getur verið að meðhöndla miðeyrnabólgur barna af ýmsum ástæðum: Tíðni ónæmra 

bakteríustofna fer vaxandi, möguleiki er á örveruþekjumyndun í miðeyranu og erfitt er að ná upp nógu 

háum styrk sýklalyfja til að uppræta þær, auk þess sem sýklalyf gefin um munn geta haft ýmsar 

aukaverkanir (Belfield et al., 2015). Æskilegast væri að finna meðferð með minni kerfisbundin áhrif, 

sem bakteríur hafa ekki þróað ónæmi fyrir.  

Dýratilraun sem gerð var á áhrifum týmóls á miðeyrnabólgu lofar góðu. Framkvæmd var tilraun þar 

sem rottur voru smitaðar af eyrnabólgu með pneumókokkum eða H. influenzae. Á öðrum degi eftir 

sýkingu, þegar eyrnabólga hafði verið staðfest, var meðhöndlun hafin í gegnum eyrnagöng. Einn 

hópur var meðhöndlaður með blöndu af týmóli og carvacroli í etanóli, einn með týmóli, carvacroli og 

salicylaldehyde og einn viðmiðunarhópur með ólívuolíu. Efnunum var komið fyrir í bómull, sem var í 

eyrum rottanna í hálfa til eina klukkustund. Tölufræðilega marktækur munur sást á meðhöndlun með 

þremur efnum miðað við viðmiðunarhópinn eftir fjórða dag, bæði hjá þeim rottum sem sýktar voru með 

pneumókokkum og þeim sem sýktar voru með H. influenzae (Kristinsson et al., 2005). Þessar 

niðurstöður vekja von um að hægt sé að meðhöndla eyrnabólgur í gegnum eyrnagöng og minnka 

þannig sýklalyfjanotkun yngstu barnanna.  

Til þess að hægt sé að nota týmól til meðhöndlunar miðeyrnabólgu þarf að sýna fram á 

bakteríudráp þess úr gufuformi og finna í hvaða styrk efnið þyrfti að vera. Einnig þarf að þróa lyfjaform 

sem tryggir nægilega uppgufun og flæði í gegnum hljóðhimnu til þess að styrkur í miðeyranu nái 

lágmarksheftistyrk.  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að: 

 Þróa aðferð til að prófa virkni týmólgufu til að hefta og/eða drepa tvær algengustu 

bakteríutegundunum sem valda eyrnabólgum hjá börnum, Streptococcus pneumoniae og 

Haemophilus influenzae, með tilliti til líffærafræði eyrans. 

 Ákveða með aðferðinni við hvaða styrkleika og í hversu langan tíma týmólgufur þurfa að virka 

á bakteríurnar til þess að hafa áhrif á vöxt þeirra.  

 

 

 



  

24 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Sýni 

Notaðir voru bakteríustofnar úr stofnasafni Landspítala. Leyfi fyrir aðgengi að stofnasafninu og 

aðstöðu fékkst frá yfirlækni Sýklafræðideildar. Þar sem ekki var unnið með persónugreinanleg gögn 

var ekki þörf á leyfi Persónuverndar fyrir rannsókninni.  

Til þróunar mæliaðferðarinnar voru notaðir tveir pneumókokkastofnar úr miðeyrnasýnum, 

hjúpgerðir 6B og 19F. Stofnarnir voru valdir vegna hæfileika til örveruþekjumyndunar (Óskarsdóttir, 

2014). 

Til prófana á mismunandi stofnum pneumókokka voru valdir stofnar úr miðeyrnasýkingum. Valdir 

voru stofnar af hjúpgerðum 19F, 23F, 6A, 3 og 14, tveir stofnar af hverri hjúpgerð. Til prófana á H. 

influenzae voru notaðir tveir hjúplausir stofnar, annar ampicillin ónæmur en hinn næmur.  

3.2 Bakteríudráp með týmólgufum 

Efni:  

Etanól 96% (Gamla apótekið, Ísland). 

Týmól ≥ 99,5% styrkur (Sigma-Aldrich, Þýskalandi). 

Týmól (Fluka, Þýskalandi) í vaselíni (Caelo-Prima, Þýskalandi), útbúið af Brynju Xiang Jóhannsdóttur, 

meistaranema í lyfjafræði.  

Blóðagar; Tryptone Soya Agar (Oxoid, Bretlandi) bættur með 5% hestablóði (Keldur, Íslandi).  

Súkkulaðiagar; GC Agar grunnur bættur með 2% hemóglóbín dufti (Oxoid, Bretlandi) og Vitox 

supplementi (Oxoid, Bretlandi).  

C+Y æti, uppskrift í fylgiskjali 1. 

Pappaskífur úr Blotting filter paper (Merck Millipor Limited, Írlandi) (þvermál 5,5 mm og flatarmál 15,9 

mm
2
). 

0,9% saltvatn. 

 

Þróun aðferðar: 

Við þróun aðferðarinnar voru eftirfarandi þættir prófaðir sérstaklega: 

Burðarmiðill/leysir: Velja þurfti leysi sem týmól leysist vel upp í, auk þess sem leysirinn mátti ekki hafa 

áhrif á bakteríurnar sem prófaðar voru. Etanól, jarðhnetuolía og vaselín voru notuð til prófunar, bæði á 

skálum og í míkrótíterbökkum. Auk þess voru hreinir týmólkristallar prófaðir í míkrótíterbökkum.  

Magn og styrkur týmóls: Ákveða þurfti bæði magn og styrkleika þeirrar týmólblöndu sem nota ætti. 

Týmól í etanóli var skammtað í 15 µl eða 20 µl, og 10% og 20% w/v styrkleiki týmóls notaður. Þegar 

vaselín var notað sem leysir var ekki hægt að skammta það nákvæmlega vegna vandræða með þykkt 

þess, en alltaf var skammtað á sama flatarmál og miðað að því að skammtur væri á bilinu 25-30 mg. 

Notaður var 10%, 20% og 30% w/w styrkur týmóls í vaselíni. 

Aðferð til að prófa áhrif týmóls á gufuformi á bakteríur: Tryggja þurfti að týmól snerti ekki bakteríuræktir 

en gufur kæmust greiðlega að þeim. Notaðar voru eftirfarandi aðferðir:  

Meðhöndlun á skálum: 25-30 mg af 20% týmóli í etanóli, jarðhnetuolíu eða vaselíni komið fyrir 

í pappaskífum og komið fyrir í loki ræktunarskála, líkt og Doran og félagar lýstu (Doran et al., 

2009). Hreinn leysir var notaður sem viðmið á meðan verið var að þróa aðferðina. 

Bakteríurækt, 10 µl 1,0 á McFarland dreift í mottu á blóðagarskál. Skálinni hvolft ofan á lokið 

og innsiglað með límbandi. Ræktað á hvolfi í 24 klukkustundir við 37°C og 5% CO2, þannig að 
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gufur frá týmólinu leiki um agarinn. Hindrunarsvæði sem myndast ofan við týmólblönduna 

metið sjónrænt og þvermál þess mælt.  

Mæling á drápsvirkni í míkrótíterbökkum: Skaf, ~1/2 10 µl lykkja sett í C+Y æti, og gleypni 

jöfnuð að OD 0,5-0,6 við 620 nm. Þynnt 1/100 með C+Y æti og sáð í míkrótíterbakka. 

Pappaskífur með 25-30 mg af 10%, 20% og 30% týmóli límdar ofan á brunna án þess að 

týmólblandan snerti ræktina. 

Hitastig við mælingar á drápsvirkni í míkrótíterbakka: Prófuð voru mismunandi hitastig við meðhöndlun 

í míkrótíterbakka: stofuhiti, 30°C og 37°C. Alltaf var ræktað við 37°C fyrir meðhöndlun.  

Meðhöndlunartími í míkrótíterbökkum: Til þess að finna æskilegan verkunartíma týmóls voru prófaðir 

mismunandi tímar: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 90 og 120 mínútur. Misjafnt var hvaða tímar voru prófaðir 

fyrir hvern leysi og uppsetningu.  

Settar voru upp drápskúrvur fyrir tvo mismunandi stofna. Ræktað var í 96-holu bökkum í 4 

klukkustundir áður en meðhöndlað var með um það bil 25 mg af 20% týmóli í vaselíni í  0, 10, 15, 20, 

25 og 30 mínútur. Hreint vaselín var notað sem miðmið. Líftalningar voru framkvæmdar upp úr 

þynningum og settar upp í graf sem sýndi dráp pneumókokka í svifvextinum á tíma.   

3.3 Mælingar á styrk týmóls í fljótandi bakteríuæti  

Til þess að finna þann styrk týmóls sem komst í bakteríuætið var notað HPLC tæki í húsnæði 

Lyfjafræðideildar Háskóla Íslands, Haga. Mælingar voru framkvæmdar af Brynju Xiang Jóhannsdóttur. 

 

1. 50 µl af C+Y æti komið fyrir í bollum míkrótíterbakka. 

2. Bakkinn geymdur í hitaskáp í 2 klukkustundir. 

3. Hringlaga pappaskífum raðað á límhlið límbands (Scotch, BNA). 25-30 mg af 20% týmóli í vaselíni 

komið fyrir á pappaskífunum með 1 ml sprautu. Látið liggja á bakkanum við 37°C í 30 mínútur.  

4. Þynnt 1/10 með metanóli (20 µl sýni, 180 µl metanól). 

5. Magn týmóls greint í HPLC. 

 

HPLC tæki: Thorunn (Dionex Ultimate® 2000) 

Ferðafasi: 1,7% ediksýruvatn : metanól (25:75) 

Flæðihraði: 1,5 ml/mín 

Bylgjulengd: 274 nm 

Rástími: ~3,31 mín 

Súla:  Luna 5u C18(2), 150 x 4.60 mm 5 µm 

 

Staðallausnir á styrkleikabilinu 4,104 mg/l til 410,4 mg/l voru útbúnar og keyrðar í gegnum HPLC 

tækið. Út frá staðallausnum var útbúin staðalkúrva fyrir sýni af óþekktum styrk.  
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3.4 Aðferð til prófunar á drápi pneumókokka í svifvexti hjá völdum 
stofnum  

Til ræktunar baktería í míkrótíterbökkum var notuð aðferð Katrínar Helgu Óskarsdóttur, sem byggð var 

á aðferð Moscoso og Camilli (Camilli et al., 2011; Moscoso et al., 2009; Óskarsdóttir, 2014). Í þeim 

rannsóknum var notast við ljósgleypnimælingu til að meta vöxt baktería bæði í svifvexti og 

örveruþekjum, en fallið var frá þeirri aðferð og líftalning notuð þess í stað.  

 

1. Bakteríum var sáð á 5% hestablóðagar úr tryptose-glýseról frystiæti (Difco Laboratories, USA) og 

bakteríurnar ræktaðar við 37°C í 5% CO2 í 18-24 klukkustundir. 

2. Bakteríum var umsáð í mottu á blóðagarskál og ræktaðar við 37°C í 5% CO2 í 18 klukkustundir. 

3. Skaf, ~1/2 10 µl lykkja var tekin af blóðagarskál og sett í 2-3 ml af 37°C heitu C+Y æti. 

4. Bakteríulausnin var ljósmæld við 620 nm í Novaspec®II ljósmæli (Med WOW, Kýpur) og gleypnin 

jöfnuð að 0,5-0,6. 

5. Bakteríulausnin var strax þynnt 1/100 í C+Y æti (495 µl C+Y æti, 5 µl bakteríulausn). 

6. Þynntri bakteríulausn, 50 µl, komið fyrir í 96-holu polystyren míkrótíterbakka (Thermo Scientific, 

Danmörku). Hvert sýni var sett í tvisvar sinnum tvo brunna. Viðmið fyrir vöxt í æti og saltvatni var sett í 

eina röð. Þrír bakkar settir upp, einn sem ómeðhöndlað viðmið, einn meðhöndlaður í 15 mínútur og 

einn í 30 mínútur.  

7. Ræktað við 37°C í 5% CO2 í 4 klukkustundir. 

8. Þynnt upp úr hverjum brunni í ómeðhöndluðum bakka (núllpunkti) í tíföldum þynningum með 

saltvatni. Sáð upp úr þynningum, 10 µl, á áttskipta blóðagarskál. Ræktað í hitaskáp við 37°C og 5% 

CO2 í 18-24 klukkustundir.  

9. Hringlaga pappaskífum raðað á límhlið límbands (Scotch, BNA). Skammti af 20% týmóli í vaselíni, 

25-30 mg, komið fyrir á pappaskífunum með 1 ml sprautu. Hreint vaselín skammtað á aðra 

límbandslengju sem vaxtarviðmið. Límbandið fest þétt á tvo bakka. Bakkarnir settir inn í 37°C 

hitaskáp, annar í 15 mínútur, hinn í 30 mínútur. 

10. Límbandsræman tekin af og þynnt upp úr hverjum brunni í tíföldum þynningum með saltvatni. Sáð 

upp úr þynningum, 10 µl, á áttskipta blóðagarskál.  

11. Agarskálar settar í hitaskáp, 37°C og 5% CO2 í 18-24 klukkustundir.  

12. Talið upp af þeim geirum þar sem þyrpingar voru 10-150. Talningar skráðar og líftala reiknuð út frá 

þeim í þyrpingar á ml, eða CFU/ml.  

3.5 Aðferð til prófunar á drápi H. influenzae í svifvexti 

Notuð var sama aðferð og lýst er í kafla 3.4, fyrir utan ræktunartíma og notkun á agar og æti. H. 

influenzae voru ræktaðir í 5 klukkustundir fyrir meðhöndlun. Notaðar voru súkkulaðiagarskálar í stað 

blóðagars, og C+Y æti var bætt með bæði hemin og NAD, sjá uppskrift í fylgiskjali 2.  

3.6 Aðferð til prófunar á frumgerð eyrnatappa 

Til prófana á frumgerðum eyrnatappa var notaður pneumókokkastofn af hjúpgerð 19F. 

Frumgerð eyrnatappa var útbúin af Brynju Xiang Jóhannsdóttur (Jóhannsdóttir, 2015), sjá mynd 5. 

Prófaðar voru þrjár mismunandi útfærslur frauðeyrnatappa úr polyvinilchloride (PVC). Gat var gert í 

miðjan frauðeyrnatappann og mismunandi gerðum röra komið fyrir: Silfurhúðuðu málmröri sem lokað 

var í annan endann (þvermál ops 5 mm, merkt S), sterlingröri opnu í báða enda (þvermál ops 4 mm, 

merkt Ag) og polypropylen röri opnu í báða enda (þvermál ops 5 mm, merkt P).  
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Mynd 5 - Frumgerðir eyrnatappa 

Vinstri: Frauðeyrnatappi með silfurhúðuðu málmröri. Miðja: Frauðeyrnatappi með polypropylen röri. 

Hægri: Frauðeyrnatappi á hlið.  

 

Notuð var sama aðferð og nefnd í kafla 3.4, fram að skrefi 6.  

6. 100 µl af þynntri bakteríulausn komið fyrir stærri gerð af holubakka (flatarmál 1,10 cm
2
) (Thermo 

Scientific, Danmörku). 

7. Ræktað við 37°C í 5% CO2 í 4 klukkustundir. 

8. 20% týmól í vaselíni sett í miðjan eyrnatappann. Þyngd skammtsins mæld og skráð. 

9. Eyrnatappa komið fyrir ofan í holubakka, staðsettur þannig að gufa leiki um bakteríuræktina en nái 

ekki að sleppa upp úr bollunum. Meðhöndlað í 0, 15 og 30 mínútur.  

10. Þynnt upp úr hverri holu strax eftir meðhöndlun, í tíföldum þynningum með saltvatni. Sáð upp úr 

hverri þynningu, 10 µl, á sexskipta blóðagarskál. Ræktað við 37°C og 5% CO2 í 18-24 klukkustundir. 

3.7  Forrit 

Úrvinnsla gagna fór fram í Microsoft
®
 Excel. Vinnsla mynda fór fram í Microsoft

®
 Paint. HPLC tæki 

stjórnað með Chromeleon
®
. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Þróun mæliaðferðar 

Burðarmiðill/leysir:  

Meðhöndlun á skál sýndi að uppgufun úr 15 µl af 20% týmóli í etanóli hafði hamlandi áhrif á vöxt. 

Þvermál hindrunarsvæðisins var 38 mm, sjá mynd 6. Ekki sáust vaxtarhamlandi áhrif frá gufum úr 15 

µl af hreinu etanóli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6 - Prófun á etanólleysi á skál 

Vinstri helmingur: Áhrif frá gufum upp úr 15 µl af 96% etanól. Hægri helmingur: Áhrif frá gufum upp úr 

15 µl af 20% w/v týmóli í 96% etanóli. Mynd tekin eftir 20 klukkustunda ræktun. Pneumókokkastofn af 

hjúpgerð 19F.   

 

Meðhöndlun í míkrótíterbakka sýndi bakteríudrepandi áhrif eftir 30 mínútna meðhöndlun með 15 µl af 

5% og 10% týmóli í etanóli. Hins vegar komu einnig fram bakteríudrepandi áhrif af gufum úr 15 µl af 

96% etanóli eingöngu. Bakteríuvöxtur sást í vaxtarviðmiði, þar sem aðeins límband hafði verið límt 

ofan á ræktirnar. Etanól var því útilokað sem hentugur leysir í prófunum.  
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Meðhöndlun á skál sýndi að uppgufun úr 15 µl af 20% w/w týmóli í jarðhnetuolíu hafði engin áhrif á 

vöxt, sjá mynd 7. Engin áhrif sáust út frá viðmiði með hreinni jarðhnetuolíu. Ekki var framkvæmd 

meðhöndlun í míkrótíterbakka með týmóli í jarðhnetuolíu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7 - Prófun á jarðhnetuleysi á skál 

Vinstri helmingur: Áhrif frá gufum upp úr 15 µl af hreinni jarðhnetuolíu. Hægri helmingur: Áhrif frá 

gufum upp úr 15 µl af 20% w/w týmóli í jarðhnetuolíu. Mynd tekin eftir 20 klukkustunda ræktun. 

Pneumókokkastofn af hjúpgerð 19F.   
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Meðhöndlun á skál sýndi að uppgufun úr 20 mg af 20% týmól í vaselíni hafði hamlandi áhrif á vöxt. 

Þvermál hindrunarsvæðisins á prófstofni var 34 mm, sjá mynd 8. Ekki sáust vaxtarhamlandi áhrif út frá 

viðmiði með hreinu vaselíni. Í miðju hindrunarsvæðisins, beint fyrir ofan 20% týmól í vaselíni, sást 

hemólýsa á blóðagarnum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 - Prófun á vaselíni á skál 

Vinstri helmingur: Áhrif frá gufum upp úr ~20 mg af hreinu vaselíni. Hægri helmingur: Áhrif frá gufum 

upp úr ~20 mg af 20% w/w týmóli í vaselíni. Mynd tekin eftir 20 klukkustunda ræktun. 

Pneumókokkastofn af hjúpgerð 19F.   

 

Meðhöndlun í míkrótíterbakka sýndi bakteríudrepandi áhrif eftir 30 mínútna meðhöndlun með 25-30 

mg af  20% og 30% týmóli í vaselíni. Enginn munur sást á vaxtarviðmiði, þar sem aðeins límband 

hafði verið límt á bakkann, og vaselínviðmiði. Vaselín var því talið hentugt til tilrauna og notað í 

framhaldinu. 
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Magn og styrkur týmóls:  

Magn þeirrar týmólblöndu sem notuð var hverju sinni réðst bæði af burðarmiðlum og uppsetningu. 

Hægt var að koma 15 µl af fljótandi leysum í pappaskífurnar án þess að þær losnuðu af límbandinu og 

var það magn því notað. Magnið var skammtað með pípettu. 

Ekki var hægt að skammta vaselínið á jafn nákvæman hátt og í fljótandi leysi vegna þykktar þess. 

Lausnin var að skammta týmól í vaselíni með 1 ml sprautu, alltaf á sama flatarmálið, hringlaga 

pappaskífur með þvermál 5,5 mm. Vaselínskammturinn var vigtaður reglulega, sjá mynd 9. 

Meðalþyngd skammtanna var 27,7 mg, staðalfrávik 3,3 mg. Skammtarnir voru á bilinu 21,1 mg til 35,2 

mg.   

Hömlunaráhrif sáust eftir meðhöndlun á skálum með 25-30 mg af 10%, 20% og 30% týmóli í 

vaselíni. Hömlunarsvæði út frá 10% voru þó lítil. Því var ákveðið að nota 20% týmól í vaselíni til frekari 

prófana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9 - Þyngd á vaselínskömmtum 

 

Aðferð til að prófa virkni týmóls á gufuformi:  

Prófun á skálum sýndi að hömlunaráhrif komu fram út frá gufum upp úr 20% styrk týmóls í bæði 

etanóli og vaselíni. Aðferðin reyndist vel til þess að velja burðarmiðla, sjá myndir 6-8. Auk þess var 

aðferðin notuð til þess að meta hindrunaráhrif týmóls fyrir hvern og einn stofn sem prófaður var. 

Meðhöndlun í míkrótíterbökkum, þar sem týmóli var komið fyrir í bolla aðlægan við rækt, reyndist 

hafa bakteríudrepandi virkni á svifvöxt. Aðferðin var hins vegar afskrifuð vegna ónákvæmni í 

skömmtun á týmóli og erfiðleika í framkvæmd.  

Meðhöndlun í míkrótíterbökkum, þar sem týmóllausnum var komið fyrir á pappaskífu á límbandi 

fyrir ofan rækt, og þar af leiðandi hver brunnur fyrir sig meðhöndlaður, reyndist hafa bakteríudrepandi 

virkni á svifvöxt og var því notuð til frekari tilrauna.  

 

Hitastig við mælingar á drápsvirkni í míkrótíterbakka:  

Meðhöndlun með 20% týmóli í vaselíni við stofuhita og við 30°C sýndi ekki minnkaða líftalningu miðað 

við vaxtarviðmið. Meðhöndlað var með 10%, 20% og 30% styrk af týmóli í vaselíni og líftalning 

framkvæmd eftir meðhöndlun í 10, 20 og 30 mínútur. 
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Lækkun sást í líftalningu eftir meðhöndlun í 30 mínútur með 20% og 30% týmóli í vaselíni í 37°C 

hitaskáp. Því var haldið áfram með það hitastig.  

 

Meðhöndlunartími:  

Drápskúrvur voru settar upp út frá líftalningum á sex tímapunktum. Mæld voru áhrif meðhöndlunar 

með 25-30 mg af 20% týmóli í vaselíni á móti viðmiði með hreinu vaselíni í 96-holu míkrótíterbakka. 

Niðurstöður voru settar upp sem log10 af meðaltali líftalninga, sjá myndir 10 og 11. Meðaltöl voru tekin 

af uppreiknuðum líftalningum í CFU/ml. Talið var úr þeim þynningum þar sem þyrpingar voru 10-150 

talsins.  

 

 

Mynd 10 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 6B eftir meðhöndlun við 37°C 

Graf sett upp út frá meðaltölum fimm aðskildra mælinga. Meðallækkun eftir 30 mínútur var um 4,3 

logarithma, eða 97,94%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 3,2x10
7 
CFU/ml. 
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Mynd 11 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 19F eftir meðhöndlun við 37°C 

Graf sett upp út frá meðaltölum fjögurra aðskildra mælinga. Meðallækkun eftir 30 mínútur var um 4,1 

logarithma, eða 93,54%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 2,6x10
7 
CFU/ml. 

4.2 Styrkur týmóls í fljótandi bakteríuæti 

Tekin voru sex sýni eftir 30 mínútna meðhöndlun með 25-30 mg af 20% týmóli í vaselíni.  

 

Tafla 2 - Uppreiknuð gildi úr magnmælingu með HPLC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrkur mg/l 

Meðaltal 326,82 

Staðalfrávik 22,75 

Lægsta gildi 303,92 

Hæsta gildi 367,83 
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4.3 Áhrif týmóls á bakteríustofna úr miðeyra 

4.3.1 Bakteríudráp með týmólgufum á skálum 

Próf á skálum voru framkvæmd í þreföldu, tveir stofnar fyrir hverja hjúpgerð. Alls eru því sex mælingar 

að baki hverrar hjúpgerðar. 

 

Tafla 3 - Niðurstöður úr meðhöndlun á skálum 

Baktería, hjúpgerð Hindrunarsvæði (mm) Staðalfrávik (mm) 

Pneumókokkar, 19F 28,3 1,1 

Pneumókokkar, 23F 31,8 1,1 

Pneumókokkar, 6A 32,0 2,8 

Pneumókokkar, 14 41,2 2,0 

Pneumókokkar, 3 32,5 1,9 

H. influenzae, hjúplaus 33,2 2,6 

 

Þvermál hindrunarsvæðis var mælt eftir 18-24 klukkustunda ræktun. Pappaskífa með 20-30 mg af 

20% týmóli í vaselíni var í loki skálarinnar allan ræktunartímann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12 - Hindrunarsvæði eftir meðhöndlun á skál 

Vinstri: H. influenzae á súkkulaðiagar. Þvermál hindrunarsvæðis 33 mm. Hægri: Pneumókokkastofn af 

hjúpgerð 14 á blóðagar. Þvermál hindrunarsvæðis 41 mm. Myndir teknar eftir 18-24 klukkustunda 

ræktun.  

 

 

33 mm 

41 mm 
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4.3.2 Dráp baktería í svifvexti í bökkum 

Próf á svifvexti í míkrótíterbökkum voru framkvæmd í tvöföldu, þrisvar sinnum. Tveir stofnar voru 

prófaðir af hverri hjúpgerð. Því standa 12 líftalningar að baki hverrar hjúpgerðar. 

Upphafsbakteríuþéttni var á bilinu 3,6x10
6 
 til 4,9x10

7 
CFU/ml. 

 

Tafla 4 - Breyting á líftalningum eftir 30 mínútna meðhöndlun með 20% týmóli við 37°C 

Baktería, hjúpgerð 
Lækkun líftalningar 

log10 
Lækkun líftalningar í % 

Pneumókokkar, 19F 2,65 ± 1,87 98,83 ± 1,72 

Pneumókokkar, 23F 5,25 ± 2,08 99,95 ± 0,09 

Pneumókokkar, 6A 3,38 ± 0,84 99,74 ± 0,51 

Pneumókokkar, 14 3,41 ± 1,22 98,57 ± 3,08 

Pneumókokkar, 3 1,54 ± 0,67 93,74 ± 6,71 

H. influenzae, hjúplaus 6,45 ± 1,38 99,997 ± 0,006 

Í töflu 4 og á gröfum á myndum 13 til 18 eru bornar saman líftalningar þar sem meðhöndlað var með 

uppgufun úr 25-30 mg af vaselíni annars vegar og 20% týmóli í vaselíni hins vegar. Talið var úr þeim 

þynningum þar sem þyrpingar voru 10-150 talsins og bakteríufjöldi uppreiknaður í bakteríuþyrpingar á 

millilítra, CFU/ml. Af uppreiknuðum líftalningum var tekinn log10 og meðaltöl og staðalfrávik reiknuð út 

frá þeim gildum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 19F eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 2,65 logarithma, eða 98,93%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 2,2x10
7 

CFU/ml 
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Mynd 14 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 23F eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 5,25 logarithma, eða 99,95%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 1,7x10
7 

CFU/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 6A eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 3,38 logarithma, eða 99,74%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 5,2x10
6 

CFU/ml. 

 

 

 



  

37 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 15 30

lo
g1

0
 a

f 
C

FU
/m

l 

Meðhöndlunartími (mín) 

Vaselín

20%
týmól

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 15 30

lo
g1

0
 a

f 
C

FU
/m

l 

Meðhöndlunartími (mín) 

Vaselín

20%
týmól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 14 eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 3,41 logarithma, eða 98,57%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 1,8x10
7 

CFU/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17 - Líftalning pneumókokkastofna af hjúpgerð 3 eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 1,54 logarithma, eða 93,74%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 1,6x10
7 

CFU/ml. 

 

 

 



  

38 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 15 30

lo
g1

0
 a

f 
C

FU
/m

l 

Meðhöndlunartími (mín) 

Vaselín

20%
týmól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18 - Líftalning hjúplausra H. influenzae eftir meðhöndlun við 37°C 

Meðallækkun var um 6,45 logarithma, eða 99,997%. Meðaltal upphafsbakteríuþéttni var 3,7x10
7 

CFU/ml. 

4.4 Frumgerðir eyrnatappa 

Meðaltal upphafsbakteríuþéttni þegar frumgerðir eyrnatappa voru prófaðir var 4,28x10
7
 CFU/ml. 

Notast var við stofn af hjúpgerð 19F til prófana eyrnatappa. Gerðar voru tvær endurtekningar fyrir 15 

mínútna meðhöndlun og fjórar mælingar fyrir 30 mínútna meðhöndlun, fyrir utan frauðeyrnatappa með 

polypropylen röri, þar sem aðeins var gerð ein mæling fyrir 15 mínútna meðhöndlun og tvær 

endurtekningar fyrir 30 mínútna meðhöndlun.  

Í töflu 5 og gröfum á myndum 19-21 sjást meðaltalslækkanir fyrir mismunandi frumgerðir 

eyrnatappa. Lækkanir eru byggðar á mismuni á líftalningu eftir meðhöndlun með 20% týmóli í 

frauðeyrnatöppunum, miðað við líftalningu í viðmiði, sem var frauðeyrnatappi með silfurhúðuðu 

málmröri fylltu hreinu vaselíni. Meðaltöl og staðalfrávik voru tekin af log10 af uppreiknuðum 

líftalningum í CFU/ml. 

 

Tafla 5 - Lækkun á líftalningu eftir 30 mínútna meðhöndlun með frumgerð frauðeyrnatappa 

Tegund eyrnatappa 
Lækkun í 

log10 
Lækkun í % 

Þyngd 20% 
týmóls í mg 

Þvermál 
uppgufunarflatar 

í mm 

Frauðeyrnatappi með 
silfurhúðuðu málmröri (S) 

2,8 82,4 ± 19,6 152,6 5 

Frauðeyrnatappi með 
sterlingröri (Ag) 

4,0 59,7 ± 49,9 243,3  4 

Frauðeyrnatappi með 
polypropylen röri (P) 

6,5 
99,9997 ± 

0,0003 
277,1 5 
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Mynd 19 - Prófun á frumgerð frauðeyrnatappa með silfurhúðuð málmröri (S) við 37°C 

Meðallækkun var um 2,8 logarithma, eða 82,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 - Prófun á frumgerð frauðeyrnatappa með sterlingröri (Ag) við 37°C 

Meðallækkun var um 4,0 logarithma, eða 59,7%.  
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Mynd 21 - Prófun á frumgerð frauðeyrnatappa með polypropylen röri við 37°C 

Meðallækkun var um 6,5 logarithma, eða 99,9997%.  
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5 Umræða 

Rannsóknin sýndi að mögulegt er að nota uppgufun á týmóli úr vaselíni til bakteríudráps bæði á 

agarskálum og í svifvexti. Bakteríudrepandi áhrif sáust hjá öllum prófuðum stofnum.  

5.1 Þróun mæliaðferðar 

Burðarmiðill/leysir:  

Til þess að mögulegt sé að mæla áhrif virks efnis á bakteríur má leysir fyrir það ekki hafa áhrif á 

bakteríurnar. Skömmtun efnisins í leysinum ætti að vera auðveld og stöðugleiki nægilega mikill til þess 

að sá tími sem það tekur að setja aðferðina upp hafi ekki áhrif á niðurstöðurnar. Auk þess er æskilegt 

að leysirinn drífi týmól hraðar yfir á gufuform heldur en uppgufun er úr týmólkristöllum. 

Etanól er þægilegt vegna þess að týmól leysist mjög vel í því og það er á fljótandi formi. Leysirinn 

er hins vegar óstöðugur og gufar hratt upp. Týmól gufar ekki eins hratt upp og etanólið, og því raskast 

hlutfall þess í etanólinu og týmólkristallar geta byrjað að falla út (Jóhannsdóttir, 2015). Þar sem prófun 

á etanóli á meðhöndlun í míkrótíterbakka sýndi dráp út frá öllum styrkleikum týmóls og hreinu etanóli 

var etanól útilokað sem æskilegur leysir, þar sem ekki væri hægt að sjá áhrif týmólsins.  

Jarðhnetuolía reyndist ekki nógu góður leysir, þar sem týmól gufaði ekki nógu hratt upp úr henni til 

að hafa heftandi áhrif á bakteríuræktir í meðhöndlun á skálum. Einnig byrjaði týmól að falla út í 50% 

styrk (Jóhannsdóttir, 2015). Jarðhnetuolía var því útilokuð sem hentugur leysir. 

Týmól reyndist leysast vel í vaselíni og ekki var hægt að sjá útfellingar í 50% styrk (Jóhannsdóttir, 

2015). Þó er möguleiki að týmól falli út en sjáist ekki, vegna þess hversu þykk vaselínblandan er. 

Týmól gufaði hraðar upp þegar það var blandað í vaselín heldur en úr hreinum týmólkristöllum. Auk 

þess var styrkur týmóls í 20% týmóli í vaselíni stöðugur (Jóhannsdóttir, 2015).  

 

Magn og styrkur týmóls:  

Við þróun aðferðarinnar og mælingar á drápsvirkni týmóls á mismunandi bakteríustofna var reynt að 

hafa skammtana á týmóli í vaselíni eins jafna og mögulegt var. Helsti gallinn við vaselín er að ekki er 

mögulegt að skammta það með pípettu og erfitt er að meðhöndla týmól í vaselíni í yfir 30% styrk, þar 

sem kremið verður mjög þykkt og stíft. Hins vegar er þykkt vaselínsins kostur þegar kemur að þróun 

eyrnatappa til meðhöndlunar miðeyrnabólgu, því það helst frekar inni í miðju eyrnatappans en fljótandi 

efni.  

Lausnin á skömmtun vaselínsins var að skammta um það bil sama skammtinn á sömu stærð af 

pappaskífu hverju sinni og vigta skömmtunarstærð reglulega. Mælingar á þyngd vaselíns sýndu að 

meðaltal skammta var 27,7 mg og staðalfrávik 3,3 mg. Í hverjum skammti af 20% týmóli í vaselíni voru 

því að meðaltali 5,5 ± 0,7 mg af týmóli.  

Týmól af styrkleikanum 20% í vaselíni var notað vegna þess að gufa út frá 25-30 mg af 20% týmóli 

í vaselíni sýndi hindrunarsvæði á skál. Einnig reyndist 20% týmól í vaselíni vera stöðugra í mælingum 

Brynju Xiang Jóhannsdóttur en lægri styrkir (Jóhannsdóttir, 2015). 

Grundvöllur meðhöndlunar í gegnum hljóðhimnu með týmólgufum er að týmólið komist á gufuform. 

Týmól er rokgjarnt, en uppgufun verður aðeins við yfirborð fljótandi efni. Því skiptir flatarmál 

uppgufunarflatar meira máli heldur en þyngd skammtsins. Tilraunir Brynju Xiang Jóhannsdóttur sýndu 

að ekki var marktækur munur á því magni týmóls sem gufaði upp úr 75 mg og 150 mg af týmóli í 

vaselíni  (Jóhannsdóttir, 2015). Því ætti mismunandi þyngd skammtanna ekki að hafa mikil áhrif á 

niðurstöður. Samt sem áður væri æskilegra að finna aðferð til að skammta vaselínið á nákvæmari hátt. 
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Aðferð til að prófa drápsvirkni týmóls á gufuformi:  

Aðferðin þar sem pappaskífu er komið fyrir í loki skálar og ræktað á hvolfi, þannig að gufur leiti upp í 

agarinn, er hentug til fyrstu prófana á efnum og til þess að ákveða hvaða efni skyldi nota í framhaldinu. 

Aðferðin er einföld í uppsetningu og þarfnast ekki mikils efniviðar. Hún segir hins vegar lítið til um áhrif 

efnisins á bakteríur í vökvarækt eða örveruþekjum, líkt og aðstæður í eyranu eru. Ekki er hægt að vita 

hvenær áhrifin af týmólgufunum á rækt á agarskálum að koma fram, eða í hversu langan tíma þyrfti að 

nota gufurnar til þess að hefta eða drepa bakteríurnar. Ekki var hægt að mæla styrk týmóls í loftrými 

skálarinnar, auk þess sem dreifing er væntanlega ójöfn. Rúmmál ræktunarskálanna er mun meira en 

rúmmál miðeyrans og líkir því ekki vel eftir þeim aðstæðum.  

Til þess að líkja betur eftir aðstæðum í miðeyranu voru notaðir 96-holu míkrótíterbakkar þar sem 

bakteríurnar höfðu verið ræktaðar í 4 klukkustundir fyrir meðhöndlun. Ekki reyndist vel að nota týmól í 

kristalformi eða í leysi í bolla nálægt ræktum, því erfitt var að meta hversu mikill styrkur gufu komst að 

bakteríuræktunum. Einnig var erfitt að koma týmólkristöllum ofan í einn bolla án þess að mögulega 

missa kristalla ofan í næstu bolla við. Auk þess var ekki mögulegt að vera með ómeðhöndlað viðmið í 

bakkanum og því ekki hægt að segja til um hvernig ómeðhöndlaður vöxtur hefði átt að vera. Því var 

hætt við að meðhöndla bakteríur úr næsta bolla við og einn bolli í 96-holu bakkanum meðhöndlaður í 

einu.  

Aðferðin þar sem pappaskífur með virka efninu eru límdar ofan á hvern og einn bolla fyrir sig 

reyndist vel. Skífurnar héldust almennt vel á límbandinu þegar vaselín var skammtað á þær. Erfiðara 

var að halda skífunum á límbandinu þegar etanól var notað sem leysir, en etanólið virtist leysa límið 

upp. Týmól í vaselíni var stærra að rúmmáli en týmól í etanóli, en náði þrátt fyrir það ekki að snerta 

bakteríuræktirnar í bollunum.  

 

Hitastig við mælingar á drápsvirkni í míkrótíterbakka: 

Meðhöndlun með 20% týmóli í vaselíni hafði engin drápsáhrif á bakteríuræktir við stofuhita eða 30°C. 

Hins vegar komu fram áhrif eftir sömu uppsetningu við 37°C. Ástæðan er líklegast aukin uppgufun 

týmóls upp úr vaselíninu við hærra hitastig, en vaselínið mýkist og meira gufar upp (Jóhannsdóttir, 

2015). Meðhöndlun við 37°C in vitro líkir einnig betur við þær aðstæður sem eru í eyrnagöngunum in 

vivo. 

 

Meðhöndlunartími:  

Drápsáhrif komu fram eftir 25-30 mínútna meðhöndlun með 25-30 mg af 20% týmóli í vaselíni, eins og 

sjá má af drápskúrvum sem gerðar voru fyrir pneumókokkastofnana tvo sem notaðir voru við þróun 

aðferðarinnar. Staðalfrávik eru stór, en það skýrist af því að í sumum tilraunum sást lítill sem enginn 

bakteríuvöxtur eftir meðhöndlun, jafnvel í óþynntri sáningu, á meðan í öðrum sást vöxtur strax í 1.000x 

þynningu. Alltaf sást þó lækkun í líftalningu miðað við vaxtarviðmið. Ein af ástæðunum fyrir háum 

staðalfrávikum gæti verið sú að límbandið sem notað var hafi ekki innsiglað brunninn nógu vel og því 

hafi týmólgufur sloppið út og styrkur týmóls í bakteríulausninni þar af leiðandi ekki orðið nægilega hár 

til að ná drápsvirkni. Önnur ástæða gæti verið töf í þynningum upp úr meðhöndluðum brunnum, sem 

ylli því að sumar bakteríur hefðu verið í týmólmeðhöndluðu æti í lengri tíma en aðrar. 

Möguleiki er að með hærri styrk á týmóli væri hægt að stytta meðhöndlunartímann. Þekkt er að 

ilmkjarnaolíur hafi bakteríudrepandi áhrif í háum styrk í stuttan tíma en þurfi lengri tíma ef þær eru í 

minni styrk (Þormar, 2011). Eins er möguleiki að aðrar bakteríutegundir þurfi styttri eða lengri 

meðhöndlunartíma.  

Út frá drápskúrvunum var ákveðið að prófa aðra bakteríustofna með tilliti til líftalningar við 0, 15 og 

30 mínútur.  
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5.2 Styrkur týmóls í bakteríuæti 

Við meðhöndlun með týmólgufum á míkrótíterbakka gufar týmól upp úr burðarmiðlinum, mettar rýmið 

og þéttist við vökvaræktina þar sem týmól hefur áhrif á bakteríurnar. Erfitt er að mæla styrk týmóls í 

gufuformi í rými bollanna, en mögulegt er að mæla styrk í bakteríuætinu.  

Styrkur týmóls í bakteríuæti eftir 30 mínútnar meðhöndlun mældist að meðaltali 326 mg/l. Inouye 

og félagar gerðu rannsókn á áhrifum týmóls í gufuformi fyrir bæði H. influenzae og pneumókokka, en 

gáfu niðurstöður upp í mg/l lofts (Inouye et al., 2001), og því eru niðurstöðurnar ekki 

samanburðarhæfar. Auk þess var rannsóknarmódel þeirra byggt á áhrifum á bakteríur á agarskálum 

en ekki í vökvarækt. Lambert og félagar blönduðu týmóli beint í vökvarækt og sýndu fram á heftan 

bakteríuvöxt hjá S. aureus og P. aeruginoasa með týmóli í styrkleikunum 140 mg/l og 385 mg/l 

(Lambert et al., 2001). Þeir nota hins vegar ekki sömu bakteríutegundir og eru niðurstöðurnar því ekki 

samanburðarhæfar.   

Í núverandi tilraunauppsetningu var ekki gert ráð fyrir himnu á milli týmólsins og 

bakteríulausnarinnar, en í miðeyranu væri hljóðhimnan á milli. Brynja Xiang Jóhannsdóttir athugaði 

flæði týmóls í vaselíni í gegnum sílíkonhimnu við 37°C. Niðurstöður hennar sýna: 

 

𝐹𝑙æð𝑖ℎ𝑟𝑎ð𝑖 20% 𝑡ý𝑚ó𝑙𝑠 í 𝑔𝑒𝑔𝑛𝑢𝑚 𝑠í𝑙𝑖𝑘𝑜𝑛ℎ𝑖𝑚𝑛𝑢 = 4,03 × 10−5𝑔/𝑘𝑙𝑠𝑡 ∗ 𝑐𝑚2  

 

Til að finna nálgun á hversu mikið magn týmóls kæmist í bollana ef himna væri á milli var notuð jafnan:  

 

𝐹𝑙æð𝑖ℎ𝑟𝑎ð𝑖 20% 𝑡ý𝑚ó𝑙𝑠 í 𝑔𝑒𝑔𝑛𝑢𝑚 𝑠í𝑙í𝑘𝑜𝑛ℎ𝑖𝑚𝑛𝑢 × 𝑓𝑙𝑎𝑡𝑎𝑟𝑚á𝑙 𝑣ö𝑘𝑣𝑎𝑟æ𝑘𝑡𝑎𝑟 × 𝑚𝑒ðℎö𝑛𝑑𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟𝑡í𝑚𝑖 

 

  4,03 × 10−5𝑔/𝑘𝑙𝑠𝑡 ∗ 𝑐𝑚2  × 0,502 𝑐𝑚2 × 0,500 𝑘𝑙𝑠𝑡 = 1,08 × 10−5𝑔 

 

Þessir útreikningar gera ráð fyrir því að mettun hafi náðst í loftrými bollans við 30 mínútur, en 

niðurstöður Brynju Xiang Jóhannsdóttur benda til þess (Jóhannsdóttir, 2015). 

Til þess að finna styrk týmóls í lausninni var magni týmóls deilt með rúmmáli lausnarinnar: 

 

       

 

 

Útreikningar eru miðaðir við bestu mögulegu aðstæður, þar sem ekkert týmól myndi sleppa úr 

bollanum eða festast í plasti míkrótíterbakkans. Miðað er við að uppgufun úr 20% týmól í vaselíni nái 

að metta rúmmál bollans. Uppreiknuð nálgun sýnir að styrkur týmóls í bakteríuræktinni eftir 30 mínútur 

væri því ≤216 mg/l ef sílíkonhimna væri á milli týmóls og ræktar.  

5.3 Stofnar úr miðeyrnabólgu 

5.3.1 Meðhöndlun með týmólgufum á skálum 

Fram komu hindrunaráhrif af týmólgufum á alla bakteríustofna sem meðhöndlaðir voru á skálum. 

Hindrunarsvæði var mælt, en mælingar eiga við þvermál þess svæðis sem var algjörlega vaxtarlaust. 

Niðurstöður mælinga má sjá í töflu 3. Hjá sumum hjúpgerðum sást auk hindrunarsvæðis skertur vöxtur 

á stærra svæði. Áhugavert var að pneumókokkastofnar af hjúpgerð 3, sem eru með mjög þykkan 

fjölsykruhjúp, virtust ekki framleiða sinn einkennandi fjölsykruhjúp nema út við jaðra skálarinnar, líkt og 
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sést á mynd 22. Þvermál þess svæðis sem vöxtur var annað hvort ekki sjáanlegur eða fjölsykruhjúpur 

afbrigðilegur var 59 ± 2,9 mm. Skertur vöxtur sást ekki eins greinilega hjá öðrum hjúpgerðum.  

Pneumókokkastofnar af hjúpgerð 14 voru með stærsta hindrunarsvæðið, 41,2 ± 2,0 mm, sjá hægri 

hluta myndar 12. Stofnar af hjúpgerð 14 mynduðu lítinn fjölsykruhjúp og þyrpingarnar voru litlar. 

Mögulegt er að fjölsykruhjúpurinn veiti einhverja vörn gegn áhrifum týmólgufanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22 - Pneumókokkastofn af hjúpgerð 3 eftir meðhöndlun á skál 

Þvermál hindrunarsvæðis 32 mm, þvermál vaxtarskerts svæðis 60 mm. Einkennandi þykkur 

fjölsykruhjúpur sést í jaðri skálarinnar neðst á myndinni.  

 

Á blóðagarskálum sem meðhöndlaðar voru með týmólgufum sást hemólýsa þar sem styrkurinn var 

mestur, beint yfir skífunni með týmólinu, líkt og sést á mynd 22. Hemólýsan kemur fram vegna áhrifa 

týmólsins á frumuhimnur (Nostro et al., 2007; Sikkema et al., 1995), sem sprengir rauðu blóðkornin í 

blóðagarnum.  

5.3.2 Dráp baktería í svifvexti í bökkum 

Meðhöndlun í bökkum sýndi að bakteríudráp eftir 30 mínútna meðhöndlun var á bilinu 88,38-99,99%. 

Minnst var bakteríudrápið hjá hjúpgerð 3 eða 88,38% lækkun í líftalningu hjá öðrum stofninum og 

99,61% hjá hinum. Mögulegt er að þykki fjölsykruhjúpurinn veiti vörn gegn aðgengi týmólsins að 

frumuhimnunni. Erfitt var að telja þyrpingar pneumókokka af hjúpgerð 3 þar sem sérstaklega þykkur 

fjölsykruhjúpur þeirra gerir það að verkum að þær renna saman á agarnum. Þar af leiðandi gæti 

líftalning verið enn hærri vegna vantalningar. Mest var bakteríudrápið hjá H. influenzae, eða 99,995% 
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hjá ampicillin næma stofninum og 99,999% hjá þeim ónæma. Báðir H. influenzae stofnarnir voru 

hjúplausir, sem styrkir frekar þá kenningu að fjölsykruhjúpur gæti verið verndandi fyrir áhrifum týmóls.  

Þó að mesta bakteríudrápið hafi verið hjá H. influenzae er ekki hægt að álykta að munur sé á 

áhrifum týmóls á Gram jákvæðar og neikvæðar bakteríur nema að prófa fleiri bakteríutegundir. Auk 

þess er lítill munur á bakteríudrápi hjá H. influenzae og bakteríudrápi hjá pneumókokkum. Aðrar 

rannsóknir hafa sýnt fram á bakteríudráp á bæði Gram jákvæðum og neikvæðum bakteríutegundum 

með týmóli (Inouye et al., 2001; Nostro et al., 2007). 

Munur á stofnum af sömu hjúpgerð reyndist ekki mikill. Mesti munurinn var hjá stofnum af hjúpgerð 

3 (88,39% og 99,61%) og hjúpgerð 19F (99,84% og 93,21%). Gera þyrfti fleiri endurtekningar til að 

staðfesta hvort um raunverulegan mun er að ræða eða mæliskekkju.  

Þeir stofnar sem prófaðir voru hafa mismikla getu til myndunar örveruþekju. Prófaðir 

pneumókokkastofnar af hjúpgerð 19F og hjúplausir H. influenzae mynda miðlungssterka þekju, 

pneumókokkastofnar af hjúpgerð 23F og 14 mynda enga þekju og annar pneumókokkastofnanna af 

hjúpgerð 6A myndar miðlungs en hinn mikla örveruþekju (Óskarsdóttir, 2014). Ekki lágu fyrir gögn um 

hjúpgerð 3. Ekki var munur á drápi í svifvexti milli þeirra tveggja stofna af hjúpgerð 6A (99,93% og 

99,65%), sem hafa mismunandi getu til örveruþekjumyndunar. Þar sem rannsóknin skoðaði aðeins 

dráp baktería í svifvexti í bollunum er ekki hægt að segja til um hvort dráp varð í örveruþekjum.  

Ekki sást munur hjá prófuðum stofnum á meðhöndlun með 20% týmóli í vaselíni og vaxtarviðmiði 

eftir 15 mínútna meðhöndlun. Í öllum tilfellum var meðhöndluðum bakteríulausnum sáð á agarskálar 

strax eftir meðhöndlun, og því ekki hægt að útiloka að bakteríudrepandi áhrif komi fram ef meðhöndlað 

er í styttri tíma og beðið með sáningu. Prófa mætti hvort áhrif fengjust af styttri meðhöndlunartíma ef 

bakteríuræktirnar eru látnar bíða eftir meðhöndlun, áður en þeim er sáð á agarskálar.  

5.4 Frumgerðir eyrnatappa 

Vegna stærðar eyrnatappa var ekki hægt að nota sömu uppsetningu og í meðhöndlun í 

míkrótíterbökkum. Þess í stað var notuð stærri gerð af holubökkum og meira rúmmál af vökvarækt. 

Þetta gæti valdið því að lengri tíma taki fyrir týmólgufur að metta loftrýmið og fara út í vökvaræktina. 

Niðurstöður tilrauna á frumgerðum eyrnatappa sýna að meira dráp náðist með þeim eyrnatöppum 

sem eru með 5 mm op heldur en þeim sem er með 4 mm. Þetta er í samræmi við niðurstöður Brynju 

Xiang Jóhannsdóttur að uppgufunarflötur týmóls í vaselíni skipti meira máli heldur en þyngd 

skammtsins (Jóhannsdóttir, 2015).  

Staðalfrávik í líftalningum eftir meðhöndlun með eyrnatöppum var mjög hátt. Þar sem 

eyrnatapparnir eru ekki stöðluð framleiðsla heldur handgerðar frumgerðir gæti verið að í einhverjum 

tilvikum hafi verið skorið of mikið út úr frauðeyrnatappanum og þar af leiðandi hafi einangrun hans 

verið skert. Þá sleppa týmólgufurnar út úr bollanum og þéttni týmóls í ræktinni verður ekki næg til þess 

að bakteríudráp verði.  

Niðurstöður um frumgerðir eyrnatappa mætti nota til hliðsjónar við frekari þróun eyrnatappa, en eru 

ekki tölfræðilega marktækar vegna þess hversu fáar endurtekningar voru gerðar. Ekki gerð mæling á 

styrkleika týmóls sem komst yfir í bakteríuætið í uppsetningu fyrir eyrnatappa. Þær frumgerðir sem 

prófaðar voru eru of stórar til þess að henta fyrir ung börn, og því þyrfti að útfæra bæði eyrnatappana 

og mæliaðferðina miðað við eyrnagöng þeirra.  

Áhrif eyrnatappa voru aðeins prófuð á pneumókokkastofni af hjúpgerð 19F. Stofninn var með 28 

mm hindrunarsvæði við meðhöndlun á agarskál og líftalning lækkaði um 99,84% við meðhöndlun í 

bökkum. Því var búið að sanna að týmól hefði áhrif á stofninn og skekkja ekki af völdum ónæmis hans.  
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5.5 Styrkleikar, takmarkanir og næstu skref 

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að prófaðar voru þær bakteríur sem algengar eru í 

miðeyrnasýkingum barna, bæði í rækt á skálum og í svifvexti í fljótandi æti. Mögulegt er að nota sömu 

aðferðir til prófunar fleiri bakteríustofna. 

Helsti veikleiki rannsóknarinnar er að fáar endurtekningar voru framkvæmdar fyrir hvern og einn 

stofn. Einnig var einungis rannsakað bakteríudráp í svifvexti, en til þess að fá sem nákvæmasta mynd 

af áhrifum týmóls á miðeyrnabólgur þyrfti að meta áhrif þess á örveruþekjur líka. Þróa þyrfti aðferð til 

að athuga hvort týmól hefur áhrif á bakteríur í örveruþekjum. Mögulegt væri að nota litunaraðferðir 

sem greina á milli lifandi og dauðra baktería í örveruþekjum í míkrótíterbökkum.  

Rannsaka þyrfti frekar mynstur bakteríudráps týmólgufa á fleiri bakteríutegundir og stofna. Prófa 

þyrfti að láta týmólgufur leika um fljótandi bakteríurækt í minna en 30 mínútur, og bíða með sáningu, til 

þess að athuga hvort lægri styrkur týmóls í lausninni næði að drepa bakteríurnar á lengri tíma. Einnig 

þyrfti að athuga hvort möguleiki er að drepa bakteríur með fleiri en einni meðhöndlun í styttri tíma, 

með tilliti til þess að erfitt gæti reynst að halda eyrnatöppum í eyrum á ungum börnum í langan tíma í 

einu.  

Mæla þyrfti styrk týmóls í bakteríuæti eftir meðhöndlun í mismunandi tíma. Þannig væri hægt að 

finna á hvaða tímapunkti styrkur týmóls verður nægilega hár til að drepa bakteríur, og hvort hægt er að 

ná styrkleikanum upp með fleiri stuttum meðhöndlunum. Þróa þyrfti líkan með himnu álíkri 

hljóðhimnunni og rúmmáli vökva eins og í miðeyranu til þess að ákveða nauðsynlega skammtastærð í 

eyrnatappa.  
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6 Ályktanir 

Rannsóknin sýnir að mögulegt er meta bakteríudrepandi áhrif frá týmólgufum bæði á föstu æti á 

skálum og í fljótandi æti í míkrótíterbökkum. Meðhöndlun í míkrótíterbökkum er betra líkan fyrir 

aðstæður í miðeyranu, en uppsetningin er flóknari og efniskostnaður meiri. 

Meðhöndlun í míkrótíterbökkum í hálftíma náði styrk týmóls upp í 326 mg/l. Í þeim styrk er 

bakteríudráp í lausnunum yfir 88%, og í sumum tilfellum allt að 99,99%. Dráp kom fram hjá öllum 

prófuðum stofnum pneumókokka og H. influenzae. Ekki sást fylgni milli dráps með týmóli og getu 

bakteríustofnanna til að mynda örveruþekju. Munur sást á pneumókokkastofnum eftir því af hvaða 

hjúpgerð þeir voru. Minnst drápsáhrif sáust á pneumókokkastofna af hjúpgerð 3, en þeir mynda mjög 

þykkan fjölsykruhjúp. Því gætu verið tengsl milli þykks fjölsykruhjúps og áhrifa týmóls á bakteríur, en 

gera þyrfti frekari prófanir því til staðfestingar.  

Frumgerð frauðeyrnatappa með polypropylenröri reyndist best, með 99,9997% bakteríudrápi. Þróa 

þyrfti frekar frumgerðir eyrnatappa með tilliti til yfirborðsflatarmáls uppgufunarflatar, einangrunar 

eyrnatappa og stærðar sem passa myndi í eyru ungra barna.  
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Fylgiskjal 1 – Fljótandi æti fyrir pneumókokka 

1. C Medium (pH 8 eða 6,6. Geymt við 4°C) 

Pre C      400 ml 

Supplement     13,0 ml 

Glutamine (1 mg/mg)    10,0 mg (0,010 g) 

Adams III      10,0 ml  

Pyruvat (2%)     5,0 ml 

1 M KPO4 buffer (pH 8 eða 6,6)   15,0 ml 

Alls      453 ml 

 

Filtrerað. 

 

2. C+Y Medium 

C medium     453 ml 

Bacto Yeast Extract (5%)   10 ml 

 

 

3. PreC (Geymt við stofuhita) 

Sodium acetat (anhydrous)   2,42 g 

Difco Casamino Acids    10,0 g 

L Tryptophan     0,01 g 

L Cystein HCL     0,1 g 

Eimað vatn     2,0 l 

 

Lausn hituð og hrært í með segulhræru á hitaplötu. Sýrustig á að vera 7,4-7,6 (bæta HCL eða NAOH 

lausn út í til að ná því réttu). 

 

Autoklavað. 

 

4. Adams I (flaska geymd innpökkuð í álpappír við 4°C) 

Nicotinic acid     30,0 mg 

Pyridoxine     35,0 mg 

Ca-Pantothenate    120,0 mg 

Thiamine-HCl     32,0 mg 

Riboflavin     14,0 mg 

Biotin (0,5 mg/ml)    0,06 ml 

Eimað vatn     200,0 ml 

 

Filtrerað. 
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5. Adams II (geymt við herbergishita) 

FeSO4·7H2O     50,0 mg 

CuSO4·5H2O     50,0 mg 

ZnSO4·7H2O     50,0 mg 

MnCl2·4H2O     20,0 mg 

HCl í fljótandi formi    1,0 ml  

Eimað vatn     100,0 ml 

 

Autoklavað. 

 

6. Adams III (flaska geymd innpökkuð í álpappír við 4°C) 

Aspargine     800,0 mg 

Choline      80,0 mg 

CaCl2 (1%)     0,64 ml 

Adams I     64,0 ml 

Adams II     16,0 ml 

Eimað vatn      400,0 ml 

 

Filtrerað. 

 

7. Supplement (geymt við 4°C) 

3 in 1 salt     60,0 ml 

Glucose (20%)     120,0 ml 

Sucrose (20%)     6,0 ml 

Adenosine (2 mg/ml)    120,0 ml 

Uridine (2 mg/ml)    120,0 ml 

 

Filtrerað. 

 

8. 3 in 1 salt 

MgCl2·6H2O     100,0 g 

CaCl2 (anhydrious)    0,5 g 

MnSO4·4 H2O (0,1 M)    0,2 ml 

Eimað vatn     1000,0 ml 

 

Autoklavað. 
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9. 1 M fosfat-buffer (KPO4) pH 8 

KH2PO4 buffer: 

KH2PO4      13,61 g  

Eimað vatn     100,0 ml   

 

Na2HPO4·2H2O buffer: 

Na2HPO4·2H2O     178,05 g 

Eimað vatn     1000,0 ml 

 

Bufferunum tveimur blandað saman í hlutföllunum: 

KH2PO4 buffer     37,0 ml 

Na2HPO4·2H2O buffer    963,0 ml 

 

Autoklavað. 
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Fylgiskjal 2 – Fljótandi æti fyrir H. influenzae  

1. Hemin lausn 

20 mM NaOH: 

5N NaOH     1,0 ml 

Sterílt eimað vatn    25,0 ml 

 

1 mM hemin lausn: 

Hemin      3,26 mg 

20 mM NaOH     5,0 ml 

 

2. NAD lausn 

NAD      35 mg 

Sterílt eimað vatn    350 µl 

 

 

3. Bætt C+Y æti 

C+Y medium     231,5 ml 

NAD lausn     35 ul 

 

Geymt í kæli. 

 

Fyrir notkun: 

C+Y medium með NAD, hitað í 37°C  10,0 ml 

1mM hemin lausn    100 ul 

 

 

 


